


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: FF3309 – Otter vízalatti kamera

Gratulálunk az FF3309 termék vásárlásához. Használat előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati

útmutatót.

Az eszköz okostelefonnal és egyéb okoseszközökkel

működik.  Jól  használható  a  halak  tartózkodásának

felderítésére és a fenékmeder feltérképezésére.

1. WIFI antenna

2. Kimenet

3. Power on/off

4. Töltöttség erősség jelző

5. Bemenet

6. Töltöttség jelző

7. Kamera

Használattal kapcsolatos instrukciók

Ha Ön Androidos telefont használ, töltse le a „luckylaker” alkalmazást a Play Store-ból!

Ha Ön Apple telefont használ, az App Store-ból töltheti le a „luckylaker” alkalmazást!

Az eszköz csatlakoztatása telefonhoz

1) Androidos  készülék esetén:  Válassza  a  „luckylaker”-t  az  elérhető  wifihálózatok listájából!

Jelszó:  12345678.  Csatlakoztassa  a  FF3309  kamerát,  és  kattintson  a  luckylaker  ikonra  az

applikáció elindításához!



2) IPhone készülék esetén: IPhone beállítások --- WLAN WIFI ---- „WIFIV” kiválasztása ---

Jelszó:  12345678  ---  FF3309  vízalatti  kamera

csatlakoztatása  ---  Kattintson  a  luckylaker  ikonra!  ---

applikáció indítása.

Szoftver használata

1) A WIFI, WIFI név és WIFI jelszó megváltoztatható. A

változtatások mentése után a kamerát újra kell indítani.

2) Ha  elfelejtette  a  jelszavát  a  jelszó  módosítása  után,

nyomja  meg  a  „Factory  Default”  (gyári  beállítások)

gombot! A jelszó így újra: 12345678.

3) Miután  beállította  a  WIFI-t,  nyomja  meg  a  START

gombot  a  kezelőfelület  közepén  a  videókamera

elindításához!

4) Nyomja  meg  egyszer  a  kezelőfelület  alján  található  gombot:  Szüneteltetéshez,  képek

készítéséhez és az albumok megtekintéséhez.

5) A videókamerával készített felvételek a telefon fotóalbumjába kerülnek mentésre.

Karbantartás

1) A videókamerát -20 és 70 Celsius fok között lehet használni!

2) Lehetőség szerint, a kamerát egy nedves papírtörlővel vagy puha ruhával tisztítsa!

3) Ne helyezze a kamerát tűz közelébe, mert felrobbanhat!

4) Ne kísérelje meg a videókamera szétszerelését! Meghibásodás esetén keressen szakszervízt!

Termékspecifikáció

1) WIFI  hatótávolság:  80  m;  az

okostelefon  típusától  függően  a

hatótávolság több is lehet

2) Feszültség: 3.7 V; újratölthető lítiumos

elem (beépített)

3) Jelerősség hosszúsága: 20 m

4) Kamera szöge: 120° 

5) Kimeneti feszültség: DC – 5.3 V, 1A




