Akkumulátortöltés
A zárókupak levételét követően láthatóvá válik az USB-töltőaljzat és az SD-kártya csatlakozóvájata. A
mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a Tactacamot a szintén mellékelt hálózati adapterhez.

TACTACAM 5.0 & 5.0 WIDE
TACTACAM 4.0
TACTACAM Solo

Fegyverkamera

Rövid használati útmutató

Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, és egyben gratulálunk, hogy megvásárolta TACTACAM fegyverkameráját. A most kezében
tartott rövid használati útmutatóból elsajátíthatja az új Tactacam fegyverkamera használatának alapjait. A
legfrissebb információk eléréséhez látogasson el a Tactacam honlapjára: https://www.tactacam.com
Kérjük, a vásárlást követően 10 napon belül regisztrálja fegyverkameráját a:
https://www.tactacam.com/warranty-registration/ oldalon.
Kövessen bennünket a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren a Tactacam-csapattal kapcsolatos
legújabb tudnivalók eléréséhez.
https://www.facebook.com/tactacam
https://www.instagram.com/tactacam
https://twitter.com/tactacam
Nevezze be videóit a https://www.tactacam.com/share/ oldalon, hogy esélye legyen az éves nyereményjátékunk elbűvölő díjainak megszerzésére.
A készülék kezelőszervei és jellemzői

1. Vízálló külső mikrofon
2. 2,5 órás felvételi idő egyetlen töltéssel
3. Gyorskapcsoló Mode / Wi-Fi gomb
4. Egyérintéses felvételkészítés a művelet rezgéssel történő nyugtázásával
5. Akkumulátortöltöttség-jelző LED-ek
6. TrueVision™ Full HD
4k-30fps / 2.7k-30fps
1080-120fps
7. TrueVision™ Full HD
2.7k-30fps / 1080-60fps
720-120fps
8. TrueVision™ Full HD
TACTACAM Solo

A Tactacam akkumulátorok „Tactacam Battery Charger” akkumulátortöltővel (külön vásárolható) is tölthetők.
A készülék használata
Bekapcsolás és felvételkészítés

TACTACAM 5.0 & 5.0 WIDE

TACTACAM 4.0

Töltés közben egészen az akkumulátor teljes feltöltéséig folyamatos vörös fénnyel világít a töltésjelző
LED. Ha a LED kialszik, a Tactacam leválasztható a töltőről.

1080p

A készülék használatbavétele
Mielőtt hozzá kezdene a filmezéshez, töltse fel teljesen a Tactacam akkumulátorát.
1. A kamera hátsó végén nyissa fel a hátsó zárókupakot.
2. Csavarja a zárókupakot az óramutató járásával ellentétes irányba úgy, hogy a zárókupak pontjelzése
kerüljön a nyitott lakatszimbólum mellé.

1. Nyomja meg a Rec / Power (felvétel / főkapcsoló) gombot. A kamera 2 érezhető rezgéssel nyugtázza a bekapcsolást és Rec / Power gomb zölden villog. Ahhoz, hogy a kamera felvételt tudjon készíteni, a zöld LED-nek villognia
kell. A folyamat, kb. 3 másodpercig tart.
Fontos! Ha a villogó zöld fény nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy be van-e
helyezve az SD-kártya, meg van-e formázva az SD-kártya és nincs-e tele
felvételekkel az SD-kártya.
2. A felvételkészítés szüneteltetéséhez nyomja meg röviden a Rec / Power
gombot. A kamera egyszeri rezgéssel nyugtázza a műveletet és a zöld LED
folyamatos fénnyel kezd világítani.
3. A felvételkészítés szüneteltetése közben a MODE / Wi-Fi gomb megnyomásával megváltoztatható a kamera üzemmódja. (kivéve a Solo-típus esetében).
4. A kamera teljes kikapcsolásához tartsa 5 másodpercig lenyomva a Rec /
Power gombot.
5. A szüneteltetett felvételkészítés üzemmódban lévő kamera 3 perc elteltével
automatikusan kikapcsol az akkumulátor kímélése érdekében.
A videó üzemmódok gyorskapcsolása (kivéve a Solo-típus esetében)
Három előre beállított videó üzemmód:
Zöld = Normál felvételi mód az első használat alkalmával és általános felvételkészítéshez.
Kék = Zoom mód a téma közelebbről való tanulmányozásához.
Világoskék = Lassított felvétel (slow motion) 120fps sebességgel, ami a célzási folyamat és a találat
akadozás nélküli lejátszását teszi lehetővé. A legjobb eredmény, világító nyílvesszővéggel (nock) vagy
nyomjelző lövedékkel érhető el.
Az elsötétítés üzemmód (kivéve a Solo-típus esetében)
Az elsötétítés üzemmód kapcsolásához nyomja meg a MODE / Wi-Fi gombot miközben a kamera éppen
felvételt készít.
Fontos! Az elsötétítés üzemmód csak felvételkészítés közben érhető el.
Elsötétítés üzemmódban a kamera minden funkciója ugyanúgy működik, csak az állapotjelző LED-ek
nem világítanak. A kamera csak rezgéssel nyugtázza a gombnyomásokat. 2 rezgés = felvételkészítés, 1
rezgés = a felvételkészítés szüneteltetése. Ha elbizonytalanodna a Rec / Power gomb 5 másodperces
nyomva tartásával a kamera bármikor kikapcsolható.
Fontos! Az elsötétítés üzemmód használatakor fontos, hogy mindig a megfelelő üzemmódban legyen
a készülék (azaz felvételkészítés folyamatban van / nincs folyamatban felvételkészítés) ahhoz, hogy az
esemény megörökítése nehogy elmaradjon. Elsötétítés üzemmódban az akkumulátortöltöttség állapotjelző LED-je 5%-os akkukapacitás elérésekor villogásba kezd.
Testreszabható üzemmódok
A kamera az optimális használathoz az alábbi 3 gyári beállítással kerül forgalomba:
Zöld 1. mód (Standard) = 4k-30fps
Ez a beállítás általános filmezéshez optimalizált és a legtöbb szituációhoz választható mód. A
nagyfelbontásnak és az alacsony fényviszonyok között is eredményes alkalmazhatóságnak köszönhetően a beállítás kezdő és gyakorlott felhasználóknak egyaránt ajánlott bármilyen fegyverhez. Miután megismerkedett a Tactacam 5.0-val, élvezni fogja, hogy a Tactacam APP-hoz
csatlakoztatott a Tactacam 5.0 zoomfokozata mennyire rugalmasan állítható.

A zárókupak levételét követően az alábbiak tárulnak a szeme elé.
1. SD-kártya csatlakozóvájat.
2. USB-port (töltéshez és adatletöltéshez)
3. Kivehető akkumulátor (max. 2,5 órás folyamatos felvételhez elegendő energia egyetlen teljes feltöltéssel.
4. Mini HDMI-kimeneti aljzat (a Solo-típus kivételével).
5. A kamera előzetesen beállított üzemmódjainak listája (a Solo-típus kivételével).
6. Az Ön Tactacam kamerájának sorozatszáma.
(Megjegyzés: A Tactacam Solo csak USB-portot, SD-kártya csatlakozóvájatot és kivehető akkumulátort kapott).

Kék 2. mód (Zoom) = 2.7k-30fps 8x-os zoommal
Ez a beállítás a nagyobb távolságok leküzdésére optimalizált. A Tactacam 5.0 zoomfokozatának
beállításához csatlakozni kell a Tactacam APP-hoz és ott kell megadni a kívánt beállítást.
Világoskék 3. mód (Slo-mo = Slow motion) = 1080p-120fps
Ez a beállítás nagysebességű eseményekhez optimalizált. A 3. mód egyedi igényeknek megfelelő beállításához a Tactacam 5.0-val csatlakozni kell a Tactacam APP-hoz és a beállításokat ott
kel elvégezni. Válassza ki a kívánt beállításokat és máris készen áll vadászélményeinek megosztására.
Az alábbi egyedi beállítások alkalmazására van lehetőség:
4K = 30fps és 1, 2, 3 zoomfokozatok
2.7k = 30fps és 1, 2, 3 zoomfokozatok
1080p = 120fps, 60fps és 30fps
720 = 240fps, 120fps, 60fps és 30fps

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria
Kft fordította Önnek!
1

Távirányítás / Facebook Live funkció

A felvételek lejátszása

Távirányítás: A Tactacam 5.0 és 5.0 Wide Tactacam távirányítóval kompatibilis. A használat módját
tanulmányozza a távirányítóhoz tartozó használati útmutatóban.

Felvételek lejátszása számítógépen
Szerkesztés és megosztás
1. A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a Tactacam fegyverkamerát számítógépéhez vagy használja a microSD-kártya adapter és számítógép kártyaolvasó portját.
2. Nyissa meg a Tactacam Video File meghajtót.
3. Válassza ki és nyissa meg a kívánt videó fájlt a videó lejátszóval.

Facebook Live (Facebook élőkép)
Csatlakozás a Facebook Live-hoz
1. A Facebook Live funkció használatához regisztrálnia kell a Facebookon.
2. A Tactacam APP-on adja meg a Facebook profiljának bejelentkezési információit.
3. A bejelentkezési információk megadása után válassza a Facebook Live-hoz csatlakozás opciót videóinak megosztásához.
4. Az APP-on megjelenik a felvétel előnézeti képernyője.
Fontos! A Facebook Live használatához megfelelő mobilhálózati adatkapcsolatra van szükség.
A memóriakártya formázása
Kizárólag a kamerához ajánlott SD-memóriakártyát használjon. „Class 10” besorolású 32GB-os vagy
64GB-os microSD-kártyát szerezzen be kereskedőjétől.
Fontos! Az új kártyát első használat előtt, vagy ha más eszközben már használatban volt az SD-kártya,
mindig formázni kell. Csak kiváló minőségű „Class 10” vagy ennél magasabb besorolású microSDkártyát használjon. Tactacam SD-kártyák, Lexar vagy SanDisk Ultra Extreme memóriakártyák a leginkább ajánlottak.
Az SD-kártyákkal kapcsolatos további információkért látogasson el a https://www.tactacam.com/support
oldalra.
A microSD-kártyán lévő teljes használati útmutatóhoz és videó leíráshoz az alábbi módokon férhet hozzá.
1. A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a Tactacamot számítógépéhez. Kapcsolja be a kamerát,
hogy a számítógép és a kamera kommunikálhassanak egymással. A számítógép asztalán látni fog
egy ikont (általában TACTACAM elnevezéssel). Nyissa meg és töltse le a videókat és a használati
útmutatót a számítógépre. Minden Tactacammal készült videofelvétel a „Video” mappába fog kerülni.
2. Vegye ki a microSD-kártyát a Tactacam fegyverkamerából és helyezze a mellékelt microSD-kártya
fogadására alkalmas adapterbe.
Helyezze az adaptert a számítógép szabvány SD-kártya olvasójába a fájlokhoz való hozzáféréshez
és letöltésükhöz.
Ezt követőn formázza újra az SD-kártyát használat előtt. Az SD-kártya formázásakor minden kártyán
lévő adat véglegesen törlődik. Ha segítségre van szüksége a kártya újraformázásához, tájékozódjon
az alábbiakból:
Mac operációs rendszer esetén:
Látogasson el a https://www.tactacam.com/support oldalra és nézze meg az „SD Card Reformat on a
Mac Computer” oktatófilmet a részletes információkért.
PC (Windows) operációs rendszer esetén:
Látogasson el a https://www.tactacam.com/support oldalra és nézze meg az „SD Card Reformat on a
Windows Computer” oktatófilmet a részletes információkért.
Fontos! A legjobb megoldás, ha az SD-kártyát első használatbavétel előtt formázza és csak a Tactacam
által Tactacam kamerákban való használatra jóváhagyott SD-kártyákat használ. SD-kártya formázásakor
ExFAT-fájlstruktúrát használjon. Az ajánlott microSD-kártyák listáját a https://www.tactacam.com/support
oldalon találhatja.
A memóriakártyákkal bánjon óvatosan. A kártyákat óvja folyadéktól, portól, piszoktól. A kártya behelyezése és kivétele előtt mindig kapcsolja ki a fegyverkamerát. A kártyára vonatkozó gyártó által megadott
használhatósági hőmérséklettartományt vegye figyelembe.
Csatlakozás a Tactacam APP-hoz
Wi-Fi (kivéve a Solo-típus esetében)
Fontos! A kamerafunkciók csak a telefonnal vezérelhetők, ha Wi-Fi kapcsolat van érvényben. Ezzel a
beállítással van lehetőség a kamerát a Tactacam APP-hoz csatlakoztatni és távvezérelni. A vezeték
nélküli kapcsolat létrejöttekor a Rec/Power gomb előtt a vezeték nélküli ikon mellett lévő kék LED világít.
Ha 1 percig nincs kapcsolat a kék LED villog, majd magától kikapcsol. Élő kapcsolat esetén a kék LED
folyamatosan világít. A Wi-Fi az akkumulátor lemerüléséig maradhat bekapcsolva.
1. Töltse le a Tactacam Appot.
Töltse le a Tactacam APP-ot az APP Store-ból és nyissa meg a telefonon vagy a táblagépen. Kövesse
az App képernyő utasításait.
2. Csatlakozzon a Tactacamhoz.
A Tactacam Wi-Fi-jének bekapcsolása: Amikor a Tactacam a felvétel szüneteltetésé módban van,
tartsa nyomva 2 másodpercig a MODE / Wi-Fi gombot. A kék LED bekapcsol és villogásba kezd.
3. A mobileszközön válassza a Tactacam Wi-Fi-t. (nincs alapbeállítás szerinti jelszó a Tactacam Wi-Fi-re
vonatkozóan).
4. Nyissa meg a Tactacam Appot és csatlakozzon a kamerához.
Android használók esetén: Le kell majd töltenie eszközére egy videó lejátszót. Az Android App Storeban található „MX Media playert” ajánljuk.
5. A Wi-Fi kikapcsolása: Tartsa nyomva 4 másodpercig a MODE / WI-Fi gombot. A Wi-Fi kikapcsol és a
kamera leválik a mobileszközről.
Az eszközök párosítási utasításainak (Pairing instructios) megismeréséhez látogasson el a
https://www.tactacam.com/support oldalra.
Automatikus dátum- és időállítás (Date Time – Automatic) [kivéve a Solo-típus esetében]
1. A kamera naptárának és rendszeridejének a beállítása automatikusan megtörténik, amikor a kamera a Tactacam Apphoz csatlakozik. A Tactacam egy szöveges fájlt (Text file) is telepít az SDkártyájára, amely szükség esetén lehetővé teszi a dátum és az idő manuális beállítását is.
Manuális dátum- és időállítás (Date Time – Manual)
A Tactacam egy szöveges fájlt (Text file) is telepít az SD-kártyájára, amely szükség esetén lehetővé teszi
a dátum és az idő manuális beállítását is.
1. A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a Tactacam fegyverkamerát számítógépéhez és nyissa
meg az SD-kártyán lévő szöveges fájlt (Text file).
2. Állítsa be a szöveges fájlban az időt és a dátumot. Mentse el az zárja be a fájlt.
3. Válassza le a kamerát a számítógépről.
4. Húzza ki az USB-kábelt a kamerából a beállított dátum és idő alkalmazásához.
Nézze meg az oktatóvideókat a https://www.tactacam.com/support oldalon.

A legjobb videó minőség biztosítása érdekében a kamera .mp4-formátumban rögzíti a felvételeket.
A videofelvételek lejátszásának, szerkesztésének és megosztásának legjobb módja Mac vagy PC (Windows) számítógépek esetén, a QuickTime Media Player használata, mely az alábbi linken érhető el:
http://support.apple.com/downloads/quicktime
Másik kedvelt program az Adobe Premiere Elements a Mac- és PC-rendszerekhez.
Az ingyenes verzió letöltéséhez látogasson el a következő oldalra:
https://www.adobe.com/products/premiere-elements/download-trial/try.html
Felvételek lejátszása HD-tévén (kivéve a Solo-típus esetében)
1. (Szükség lesz egy külön vásárolható Micro – Standard HDMI-kábel beszerzésére). Csatlakoztassa
a Micro – Standard HDMI kábel megfelelő dugaszait a fegyverkamerához és a HD-TV HDMI-IN
aljzatához.
2. Kapcsolja be a kamerát, ha még ezt nem tette meg. Válassza ki a HD-tévén a megfelelő bemenetet (forrást).
3. Ha a kamera láthatóvá válik a HD-tévén, tartsa 2 másodpercig nyomva a MODE gombot a kamerán.
4. A MODE gomb megnyomásával görgethet lefelé a videókon. A Rec / Power gomb megnyomásával
játszhatja le a videókat. A MODE gomb újabb megnyomásával léphet ki a funkcióból.
Felvételek lejátszása okostelefonon/táblagépen (kivéve a Solo-típus esetében)
1. Csatlakoztassa a fegyverkamerát a Tactacam Apphoz a mobileszköz eléréséhez. További információkat a https://www.tactacam.com/support oldalon található „Connecting to the Tactacam App
for Mobile”-ban találhat.
2. Használja az app vezérlőit a filmfelvételek okostelefonon/táblagépen történő lejátszásához.
Hasznos tanácsok / kamerarezgés funkció
Hasznos tanácsok
Kövesse az alábbi irányelveket, hogy a kamera legjobb teljesítményt nyújthassa:
• A hátsó zárókupak felnyitása előtt ellenőrizze, hogy a kamera tiszta és száraz-e. Ha szükséges,
mossa le vízzel a kamerát és törölje szárazra egy kendővel.
• A hátsó zárókupak visszazárása előtt ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű tiszta és sérülésmentes-e.
Ha szükséges, tisztítsa meg pumpás ecsettel vagy sűrített levegővel.
• Minden egyes sósvizes közegben történő használat után mossa le a kamerát édesvízzel és törölje
szárazra egy puha kendővel.
• Ha a kamera objektívje bepárásodna, távolítsa el a hátsó zárókupakot és hagyja, hogy leszáradjon.
• Ha homok vagy más piszok rakódna a hátsó zárókupak köré, áztassa a kamera hátsó részét 5
percig meleg csapvízben, majd öblítse le alaposan a szennyeződést, mielőtt eltávolítja a hátsó zárókupakot.
• A kamera vízálló, nincs szükség külön vízálló tok alkalmazására. Mielőtt víznek, homoknak és piszoknak tenné ki a kamerát, ellenőrizze, hogy a hátsó zárókupak megfelelően vissza lett-e csavarva a kamera végére.
• A legjobb hangminőség biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy a mikrofonnyílásba nem került-e
víz vagy piszok. Az esetleges eltömődést okozó piszokot vagy vizet próbálja rázogatással vagy fújással eltávolítani a mikrofon nyílásából. NE DUGJON SEMMIT a mikrofonnyílásba, mert a mikrofon tönkremehet!
Fontos üzenetek / kamerarezgések
Ha a kamera kikapcsoláskor vagy bekapcsoláskor 5 másodpercig ismétlődően rezgést generál, ellenőrizze az alábbiakat:
NO SD Card (nincs SD-kártya) = A kamerába microSD-, microSDHC- vagy microSDXC-memóriakártyát kell helyezni ahhoz, hogy videofelvételek készülhessenek.
SD FULL (kártya megtelt) = Töröljön fájlokat vagy cserélje ki a memóriakártyát.
SD ERROR (kártyahiba) = A kamera nem képes a kártya beolvasására. Formázza a kártyát és próbálkozzon újra.
Fontos! Az SD-kártya formázásakor a „Yes” (Igen) választása esetén a kártya teljes tartalma VÉGLEGESEN TÖRLŐDIK. A fontos felvételek megőrzése érdekében a formázás előtt töltse le a fájlokat
számítógépére egy külön mappába. Formázza újra a microSD-kártyát szabvány módon, hogy a kártya tovább rögzíthesse a kameráról érkező információkat.
Töltés / tudnivalók az akkumulátorról
Akkumulátor
Az akkumulátornak a működés közben a kamerában kell lennie.
Használat közben NE VEGYE KI az akkumulátort, mert az adatok sérülnek, vagy végleg elvesznek.
A Tactacam 4.0 és 3.0 típusokon 4 zöld akkumulátor állapotjelző LED található. Ha mind a 4 LED világít,
az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ahogy csökken az akkumulátor töltöttségi szintje, úgy csökken a
még világító LED-ek száma egészen egyig. Amikor az utolsó LED villogni kezd, akkor a töltöttségi szint
10% alá esett. Ha az akkumulátor felvételkészítés közben teljesen 0%-ra lemerül, a kamera menti a fájlt
és kikapcsol.
Az akkumulátor működési idejének maximalizálása
Extrém hidegben csökken az akkumulátor működési ideje. A működési idő meghosszabbítása érdekében, használat előtt tartsa meleg helyen a kamerát. Vigyázzon, hogy ne nyomódhasson be véletlenül a
Rec / Power gomb, mert a kamera feleslegesen bekapcsol.
Megjegyzés: (Tactacam Solo esetében) A zöld LED gyors villogásba kezd, ha az akkumulátor töltöttségi
szintje 10%-ra esik.
A teljes feltöltéshez szükséges idő fali csatlakozóaljzatról működő USB-kompatibilis hálózati
adapterrel
Az akkumulátor 80%-os szintre kb. 2 óra alatt, 100%-os szintre kb. 3 óra alatt tölthető fel Tactacam USBkompatibilis töltővel, Tactacam fali töltővel vagy más USB-töltőadapterrel. Ettől eltérő töltők használatakor a töltési idő hosszabb lesz.
Vigyázat! Ha nem az előírás szerinti Tactacam fali töltőt használja a Tactacam akkumulátor tönkremehet, szivároghat vagy akár tűz is keletkezhet! Csak 5V 1A kimeneti paraméterekkel rendelkező töltők
használhatók.
A teljes feltöltéshez szükséges idő USB-kábellel csatlakoztatott számítógépről
Az akkumulátor 80%-os szintre kb.3 óra alatt, 100%-os szintre kb. 4 óra alatt tölthető fel. USB-kábellel
számítógépről végzett töltéskor a legjobb, ha a Tactacam ki van kapcsolva. A töltési időt befolyásolhatják
a számítógép USB-kimenetének beállításai.
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Kamerahasználat töltés közben
A Tactacam 4.0 Wi-Fi-vel vezérelhető, mialatt a kamera USB-töltőadapterhez vagy Tactacam fali töltőhöz van csatlakoztatva. (Mialatt a kamerát számítógépről tölti, nem készíthetők felvételek.) A Tactacam
4.0, 3.0 és Solo fegyverkamerákkal külső USB-töltőeszközök csatlakoztatása közben is készíthetők
felvételek.
Megjegyzés: Töltés közben a kamera nem vízálló, mivel a hátsó zárókupak el van távolítva.
Az akkumulátor tárolása és kezelése
A kamera érzékeny alkatrészeket tartalmaz. Ezek közé tartozik az akkumulátor is. Óvja a kamerát az
extrém hőmérsékletektől. A magas és az alacsony külső hőmérséklet időlegesen csökkentheti az akkumulátor működési idejét és teljesítményét, ami átmeneti működési zavart is okozhat. Óvja a készüléket a
gyors légnedvesség- vagy hőmérsékletváltozástól, mert a kamera felületén, ill. belsejében páralecsapódás állhat elő.
Tárolás előtt töltse fel 75%-os vagy magasabb kapacitásszintre az akkumulátort. Vegye ki az akkumulátort a kamerából, nehogy a készülék belsejében korrózió álljon elő. Helyezze vissza a hátsó zárókupakot,
nehogy por vagy más anyag jusson a kamerába.
Ha az akkumulátor elhasználódott (nem tölthető fel vagy túl gyorsan lemerül), szerezzen be újat.
Ne próbálja erős hőforrás segítségével, pl. hajszárítóval vagy mikrohullámú sütővel gyorsabban megszárítani a készüléket vagy az akkumulátort. A kamerába vagy az akkumulátorba jutó folyadék okozta károsodásra nem terjed ki a jótállási jog.
A készüléket csak arra felhatalmazott márkaszerviz javíthatja. Bármilyen jogosulatlan személy által
végzett javítás, átalakítás csökkenti a biztonságot, a teljesítményt és a garanciális jogok elvesztését
vonja maga után.
Gyakori kérdések
Hogyan kapcsoljam ki a kamerámat?
Ha a Tactacam nincs Tactacam Appal mobileszközhöz csatlakoztatva, a felvételkészítés befejezése után
3 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Ha a kamera Appal mobileszközhöz csatlakozik, a Rec/Power
gomb 5 másodpercig tartó lenyomásával kapcsolható ki a tactacam.
Megjegyzés: A kamera manuális leállításakor a Wi-Fi is kikapcsol. A vezeték nélküli kapcsolat kikapcsolásához és a kamera bekapcsolva hagyásához nyomja le 2 másodpercig az Info / Wireless gombot.
Ekkor a Wi-Fi kék LED-je kialszik, majd nyomja meg a Rec/Power gombot a felvételkészítés elindításához.
A Tactacam nem reagál a gombnyomásra.
Tartsa nyomva 5 másodpercig a Rec/Power gombot, amíg a kamera ki nem kapcsol. Az így végzett
leállítással (reset), az összes tartalom mentésre kerül. Ha így sem sikerül eredményt elérnie, távolítsa el
a hátsó zárókupakot és vegye ki 5 másodpercre az akkumulátort.

Esetlegesen előforduló hibák és megoldásuk
A kamerakép lefagy / kimerevedik/ folyamatosan vibrál
• Ellenőrizze az SD-kártyát. Ellenőrizze, hogy megfelel-e a „Class 10” besorolásnak. Formázza a
kártyát.
• A folyamatos vibrációt általában a megtelt SD-kártya okozza. Mentse le a kívánt fájlokat és formázza újra a kártyát. Az újraformázás a legjobb megoldás, mivel a kártyán lévő összes adat automatikusan törlődik. Az SD-kártya újraformázásának leírása „A memóriakártya formázása” c. fejezetben található a 2. oldalon.
A kamera nem csatlakozik a W-Fi-hez.
• Android esetében: Lépjen be a beállításokba, kattintson a Wi-Fi-re, válassza a Tactacam opciót,
majd lépjen be a Tactacam App-ba. Ha a felhasználó otthon/munkahelyen van, előfordulhat hogy
be kell lépnie és rá kell kattintania az otthon/munkahely Wi-Fi-re és az elfelejtre (Forget), majd
csatlakoznia kell a Tactacamhoz a Wi-Fi beállításokban.
• iPhone esetében: Ha a Tactacam Wi-Fi nem jelenik meg, a felhasználó visszaállíthatja (reset) a
hálózati beállításokat, miután meg kell jelennie a Tactacam Wi-Fi-nek.
• Ha a Tactacam Wi-Fi bekapcsol és megjelenik, de nem lehetséges a csatlakozás, másik személy
eszköze csatlakozhatott még azelőtt, hogy ezt a felhasználó megtehette volna. Ilyesmire zsúfolt
helyen kerülhet sor, mint amilyen például egy üzlethelyiség. Ellenőrizze, hogy villog-e a Wi-Fi állapotjelző LED-je.
Hogyan játszhatom le a videókat? – Operációs rendszer és médialejátszó
• Windows 7: 5k-lejátszó
• Windows 10: VCL-lejátszó
• Apple: QuickTime Player
• Android: MX-lejátszó
• iPhone: Használja a telefonra gyárilag feltöltött videó lejátszót
• Videó lejátszókkal kapcsolatban látogasson el a www.tactacam.com oldalra.
Terméktámogatással és garanciával kapcsolatos tudnivalók
Használati útmutató letöltése
A beállításokkal, üzemmódokkal és egyebekkel kapcsolatos részletes információk.
https://www.tactacam.com/tactacam-user-manual/
Vevőszolgálat
http://support.apple.com/support
Magyarországon:

A Tactacam nem kapcsol be.
Ellenőrizze, hogy fel van-e töltve az akkumulátor. A töltéshez használja a mellékelt USB-kábelt és a
számítógépet vagy a fali töltőt.
Milyen SD-kártyára van szükség?
„Class 10” vagy magasabb besorolású, legalább 32GB-os memóriakártyára van szüksége a Tactacam
Solo, 3.0 és 4.0 típusokhoz. A Tactacam 3.0 és 4.0 működése 64GB-os kapacitásig garantált. Az SDkártya a fegyverkamera szíve. Egy 330 dolláros kamerába nem helyezhet 6 dolláros SD-kártyát.
Melyik a készülékben használható legjobb SD-kártya?
A legjobb, ami a készülékben használható az a Lexar Professional Micro SD-kártya. Valamivel többe
kerül, mint a többi SD-kártya, de a szigorúbb minőségellenőrzési normáknak köszönhetően sokkal tovább szolgál.
Hogyan férhetek hozzá a Tactacammal rögzített videóimhoz?
Ez többféle módon is lehetséges. Első lehetőség a kamera számítógéphez csatlakoztatása a mellékelt
mini-USB-kábbellel. A csatlakoztatást követően kapcsolja be a kamerát a Rec/Power gomb megnyomásával, hogy a számítógép hozzáférhessen a kamerával rögzített tartalomhoz. A második lehetőség a
csomagolásban található mikroSD-kártya adapter használata. A kamerából kivett és ebbe helyezett
mikroSD-kártyát egyszerűen be kell tolni a számítógép saját kártyaolvasójába. A harmadik lehetőség az
okostelefonnal vagy a táblagéppel Wi-Fi kapcsolat használatával rácsatlakozni a kamerára és így hozzáférni az azon lévő tartalomhoz.
Lejátszáskor akadozik a látható kép.
Az akadozó lejátszás tipikusan nem fájlhiba. Az alábbi lehetőségek okozhatják:
A videó lejátszó nem kompatibilis. Nem minden videó lejátszó támogatja az .mp4-fájlformátumot. A legjobb, ha az alábbi linkről ingyenesen letölti a legfrissebb QuickTime Media Playert:
http://support.apple.com/downloads/quicktime.
A számítógép nem felel meg a minimális HD-lejátszási követelményeknek. Minél jobb a beállított felbontás és képváltási gyakoriság értéke, annál nehezebb a számítógép számára a megfelelő minőségű
lejátszás.
Ha a kameráról közvetlenül akarja lejátszani az USB-kábellel csatlakoztatott számítógépen a tartalmat, a
lejátszáshoz inkább töltse le a fájlt a számítógépre. Ha a számítógép nem felel meg a minimális követelményeknek, zárjon be minden felesleges programot a számítógépen.
Mennyi ideig szolgáltat elegendő energiát az akkumulátor?
2,5 óra folyamatos felvételkészítést tesz lehetővé (Wi-Fi használata nélkül, a Solo-típus kivételével)
Mit tehetek, ha elfelejtettem a Tactacam Wi-Fi felhasználói nevet vagy a jelszót?
A kamerát vissza kell állítani a gyári alapértékekre (reset). Ennek módját a „Resetting Your Camera’s
Wireless Name and Password” fejezetben találhatja meg a https://www.tactacam.com/support oldalon.
Kikapcsoltam a Tactacamot, de a LED még világít.
A kamerája nem reagál egyetlen parancsra sem, ezért 5 másodpercre ki kell vennie az akkumulátort. Ha
a probléma nem oldódik meg, formázza újra az SD-kártyát.
Mi a kamerám sorozatszáma?
A kamera sorozatszáma a hátsó zárókupak belsejében található.
Saját stabilizátor szereléket használok, amit nem szeretnék lecserélni.
A stabilizátor szereléken kívül többféle szerelék is használható. Sok gyűrűs szerelék tökéletesen illeszkedik a fegyverszerelék felső részére. Mások az íjuk Picatinny-sínjére szerelik a mellékelt Picatinnyszerelékkel vagy a távcső alatti szerelékkel rögzítik a Tactacamjukat. Univerzális szerelék is rendelkezésre áll, ami bármilyen akciókamera szerelékkel használható, melyek közül egyesek az íj középrészére
is helyezhetők.
Rögzítési tanácsok
Íj esetében: Lásd a www.tactacam.com/videos oldalon.
Lőfegyver esetében: Lásd a www.tactacam.com/videos oldalon.
Hasznos tanácsok
Tartsa mindig tisztán az objektívlencsét. Óvja az ujjlenyomatoktól.
A hátsó zárókupak levétele előtt győződjön meg, arról hogy a kamera nincs-e bepiszkolódva, nem vizese.
Az esetleges eltömődést okozó piszokot vagy vizet próbálja rázogatással vagy fújással eltávolítani a
mikrofon nyílásából. Ha szükséges öblítse le vízzel a kamerát, majd törölje szárazra egy kendővel.
További segítséget a www.tactacam.com/support linken találhat.
Oktatóvideók megtekintése
www.tactacam.com/videos
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Garanciális tudnivalók
A jogszabályi előírásoknak megfelelően. Lásd a mellékelt jótállási jegyen.
Egyéb tudnivaló: 2 év gyártói garancia, melyből 1 év forgalmazói jótállás.
Termékregisztráció
Regisztrálja készülékét és iratkozzon fel hírlevelünkre.
https://www.tactacam.com/warranty-registration
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