
 



Gratulálunk a Lucky Spy termék vásárlásához. Használat előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati 

útmutatót. 

 

Áttekintés 

A Spy egy kijelzővel ellátott vízalatti kamerarendszer. Jól használható a halak tartózkodásának 

felderítésére és a fenékmeder feltérképezésére egyaránt. 

 

Használatba vétel előtt: 

- A legelső használat előtt, legalább 8 órán át töltse a beépített litiumos egységet 

- Győződjön meg minden bekapcsolás előtt, hogy a kamera vezetéke sérülésmentes, és a 

csatlakozási pont is problémamentes, nem szakadt vagy deformált. 

 

Komponensek 

 

Kézi egység 

 

 

 

 

 



1. Kijelző 

2. Ballra gomb 

3. Jobbra gomb 

4. Mode gomb 

5. Menu gomb 

6. Enter gomb 

7. Kamera aljzat 

8. Be/Ki kapcsoló gomb 

9. Töltő aljzat 

10. Akasztó helye 

11. SD kártya foglalat (nem tartozék) 

12. Állvány aljzat (nem tartozék) 

 

Funkciógombok 

 

 

 

1. Menü gomb: A Menü gombot nyomja meg, ha fotót vagy videófelvételt szeretne rögzíteni. Ezen 

kívül itt tudja állítani a nyelvet, formátumokat, dátumot és az alap beállítások visszaállítását. 

 

2. Mode gomb: A Mode gombot benyomva 3 mód közül választhat: fotózás, videófelvétel, vagy fájlok 

közötti böngészés. 

 

3. Enter gomb: Módoktól függően más afunkcionalitása. Fotó módban: foot elkészítése. Videó 

módban: 1x megnyomva elindul a videófelvétel, majd újból benyomva leáll a felvétel. 

 

4. Ballra nyíl: Böngészési üzemmódban navigációs funkciót lát el. 

 

5. Jobbra nyíl: Böngészési üzemmódban navigációs funkciót lát el. 

 

 



Kiegészítők: 

 

Kamera: 

 

 

1. Kamera lencse 

2. Infavörös LED lámpa 

3. A kamera főegysége 

4. Profil tartó 

5. Kamera also tartó rész 

6. Központi gyűrű 

7. Gyűrű rendező 

 



 

 

Operációs instrukciók 

 

A sárga kapcsolót a monitor hátsó oldalán állítsa ON állapotba az eszköz használata előtt. 

Nyomja meg egyszer az ON gombot a bekapcsoláshoz. – Ezzel a művelettel tud az eszköz 

programjai között váltani. Ha nem használja az eszköz, OFF állapotban rakja el a rendszert, az 

akkumulátor hosszú éllettartamának megőrzése miatt. Ezek után, az eszközt bekapcsolva a 

kamera előtt elhelyezkedő éles képet fogja látni a monitoron. 

 

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! 

5) Használat előtt mindig ellenőrizze a töltöttséget, majd használat után, lehetősége szerint töltse 

fel teljesen és úgy rakja el az eszközt, az akkumulátor kapacitásának és élettartamának 

megőrzése érdekében. 



6) Ha az eszköz sós vízzel érintkezik, friss, édes vízzel átitatott ronggyal törölje át! 

7) Ne használjon kémiai üveg tisztítót a lencsén, mert megrepedhet! 

8) Az LCD védőlencsék tisztításakor használjon egy enyhe bőrt, mely nem dörzsöli a felületet! Ne 

dörzsölje a felületet, ha a lencsén zsír vagy szennyeződés van! Vigyázzon, hogy ne karcolja meg 

a lencsét! 

9) Soha ne hagyja az eszközt zárt autóban vagy az autó csomagtartójában - a magas hőmérséklet 

kárt tehet az eszközben 

 

 

Termékspecifikáció 

Kijelző: 4.3 inch LCD 

Működési hőfok: -10 és 50 fok között 

Lefedettség: 120 fok 

Kábel hosszúsága: 20 m 

Erőforrás: 3.7 V újratölthető lítiumos elem 

 


