
Használati útmutató

4k
UHD

4K@10fps 

150º

Waterproof
30 méterig

1.5 óraLencsék 
Széles látószög

2-inch
LCD



Figyelmeztetések
> Ne ejtse  le a kamerát.

> Ne helyezzen  nehéz tárgyakat a 
fényképezőgépre.

> Védje a kamerát víztől vagy egyéb 
folyadékoktól (ha nem védi a vízálló 
ház).  

> Töltse fel az akkumulátort az USB 
kábellel.

> Ne tartsa a kamerát 65 ° C feletti 
hőmérsékleten.

> Ha a fényképezőgép nem működik 
megfelelően, ne szedje szét, vagy  
próbálja megjavítani. Ennek során,
akkor elveszíti a termék jótállási 
jogát.

> Ne használja a fényképezőgépet az 
akkumulátor töltése közben.



FŐBB JELLEMZŐK

. Videófelbontás: 4k@10fps, 2.7k@15fps,
1080p@60fps, 720p@120fps, 720@60fps.

. Képfelbontás: 8MP, 12MP (interpolációs).

. Támogat  Wi-Fi csatlakozást  , 15 méterig. 

. Támogat  Wireless 2.4G távírányítót.

. A vízálló tok vízben 30 m mélységig 
használható.
.  2” TFT képernyő.

. Beépített akkumulátor 3.7V/1000mAh 
Lithiu-ion.

CSOMAG TARTALMA:
. Kamera

. Távírányító 

. Vízálló tok

. Hordozható keret

. Görbe tartó

. Lapos tartó

. Ragasztóanyag 3M  (2)

. Tartózék csavarral

. USB kábel

. Csavar



FÉNYKÉPEZŐGÉP LEÍRÁSA 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kamera elindítása / lekapcsolása 
Elindítás: nyomja meg és tartsa lenyomva a 
bekapcsológombot 2 másodpercig, a LED pirosra vált. A 
kamera automatikusan belép a video módba.

Leállítás: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 
másodpercig.

Működési mód
A Midland H7 4 különböző működési móddal 
rendelkezik: Video, Slow Motion, Picture és Play back.  
Az üzemmód megváltoztatásához nyomja le az exponáló 
gombot 1,5 másodpercig: 

Video a	Slow Motion a	Picture a	Play back

Video
Alapértelmezés szerint a fényképezőgép bekapcsolás 
után azonnal belép a Video módba.

A felvétel elindításához nyomja meg az exponáló 
gombot egyszer.

Nyomja meg újra az exponáló gombot a felvétel 
leállításához. A videoklip automatikusan mentésre kerül.

Slow Motion (Lassú felvétel)
A lassú mozgás egy videóhatás, amely idő alatt 



lassabbnak tűnik. Ez a hatás akkor érhető el, ha 
minden egyes videó képkocka gyorsabban 
rögzül, mint amennyit lejátssza.

Nyomja le az exponáló gombot 1,5 másodpercig, 
hogy átváltson a Videó módról a Slow Motion 
módra.
Nyomja meg az exponáló  gombot egyszer a 
lassított felvétel készítéséhez.

Nyomja meg újra az exponáló gombot a felvétel 
leállításához.

Single Picture (Fényképezési mód) 
Tartsa lenyomva az exponáló gombot 1,5 
másodpercig, hogy Slow Motion módból 
fényképezési módba kapcsoljon.

A fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló 
gombot egyszer.

Playback (Lejátszási mód)
Nyomja meg az exponáló gombot 1,5 
másodpercig a fényképezési üzemmódból a 
lejátszási módba kapcsolhat.

Így láthatod az összes videódat és fotót.

Használja a WiFi gombot a görgetéshez, az 
exponálógombot a lejátszáshoz és a kamera 
lezárási gombját, hogy megvédje vagy törölje a 
fájlt.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az exponáló 
gombot 1,5 másodpercig, hogy átváltson a 
Videó üzemmódra.



Akkumulátor feltöltése
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az USB 
kábellel. Az akkumulátor töltése közben a LED piros lesz.

Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a LED kialszik. 
A maximális töltési idő kb. 2,5 óra.

SD kártya használata
Helyezzen be egy Micro SD kártyát a fényképezőgépbe a 
fényképezőgépen látható módon.

> Javasoljuk az SD ≥CLASS 6 kártyák használatát
(Nagy sebességű) mikro a kiváló teljesítmény érdekében.
Az alacsonyabb osztályú kártya használata videolejátszás 
megszakítását okozhatja.

> A kártyát csak egy irányban lehet behelyezni a nyílásba 
Ne erőltesse a kártya behelyezését , mivel károsíthatja mind 
a kártyát, mind a kamerát.

> Új SD-kártya használata előtt a kártyát formázni kell.

A víz alatti tok használata
A fényképezőgépet  víz alatt lehet 30 m mélységig lehet 
használni, ha a csomagban található víz alatti tok védi.



a. Nyissa fel a tokot a bilincs felszabadításával;

b. Helyezze a kamerát a tokba;

c. Zárja vissza a fedelet.
Használat után mossa le a tokot tiszta vízzel 
és puha rongyal szárítsa meg.

KAMERA BEÁLLÍTÁSA 

Video mód beállítás
Ha a fényképezőgép Video módban van, nyomja meg egyszer 
a fényképezőgép bekapcsológombját (nyomja meg röviden a 
gombot, ha túl hosszú ideig nyomja le a fényképezőgépet 
lezáródik), majd adja meg a videóbeállítás menüjét. Használja 
a Wi-Fi gombot a görgetéshez, az exponálógombot a 
megerősítéshez és a kamera megnyitó gombját, hogy 
visszatérjen az előző menübe.

Elérhető felbontások:  4k@10fps, 2.7k@15fps, 1080p@60fps, 
1080p@30fps, 720p@120fps, 720p@60fps .

Hurok felvétel:  a filmek az időtartamtól függően különböző 
fájlokra oszthatók: 

>“Off”: a filmeket 30 perces fájlokra különítik el.

>“1 Min”: a filmeket fájlokká választják
1 perces időtartamúak.  



> “3 Min”: a filmeket fájlokká választják
        3 perces időtartammal.

> “5 Min”: a filmeket fájlokká választják
       5 perces időtartammal.

Például, ha az "5 Min" lehetőséget választja, a 20 perces film 
négy különböző fájlra oszlik (5 percenként).

Fehér egyensúly:  Az alapértelmezett beállítás az Auto, de 
beállíthatja a fehéregyensúlyt a fénynek megfelelően.

Mikrofon: 
> “On”: videófelvétel hanggal. 
> ''Off”, hangfelvétel hang nélkül.

A dátum és idő nyomtatása: kiválaszthatja a dátum és az idő 
kinyomtatását a filmeken.

Fényképezési mód beállítás
Amikor a fényképezőgép fényképezési üzemmódban van,  
nyomja meg egyszer a fényképezőgép bekapcsológombját  
( ha túl hosszú ideig nyomja meg, a kamera bezárul ), majd 
adja meg a fényképbeállítások menüt. Használja a Wi-Fi 
gombot a görgetéshez, az exponálógombot a 
megerősítéshez és a kamera megnyitó gombját, hogy 
visszatérjen az előző menübe.

Felbontások:  3m, 5m, 8m, 12m.  Minél magasabb a 
felbontás, annál jobb a képminőség.
Minöség :  Minél magasabb a beállított minőség, annál jobb 
a képminőség.



Focus (Metering):  lehetőségek: center / multi-spot / 
spot.

Fehér egyensúly: az alapértelmezett beállítás Auto, de 
beállíthatja a fehéregyensúlyt a fénynek megfelelően.

ISO: az érzékelő érzékenysége.

Exponálás: minél kisebb az exponálás , annál 
gyorsabban lesz a fényképezés (sok fényes 
környezetben). Egy  hosszú exponálás alkalmas kevés 
fényes környezetben.

Auto Shoot: a kamera automatikusan 2 vagy 10 
másodperce után indul el.

Dátum és idő nyomtatása:  kiválaszthatja, hogy 
kinyomtassa a dátumot és az időt a fényképeken.

Más beállítások
Ha a fényképezőgép Photo vagy Video üzemmódban 
van, nyomja meg egyszer a fényképezőgép megnyitó 
gombját, majd nyomja le az exponáló gombot 1,5 
másodpercig a további beállítások menübe történő 
belépéshez. Használja a Wi-Fi gombot a görgetéshez, 
az exponálógombot a megerősítéshez és a kamera 
megnyitó gombját, hogy visszatérjen az előző 
menübe.

Automatikus képernyő leállítása:  Ha 1, 3 vagy 5 
percet választ, akkor a kamera képernyője 
automatikusan leáll, 1, 3 vagy 5 perc után.



Automatikus lezárás: válasszon 1,3, 5 percet, a kamera 1, 
3 vagy 5 perc múlva bezáródik.

Dátum és idő:  az alapértelmezett formátum YY / DD / 
MM. Személyesítheti  a dátumot és az időt.

Nyelv: 8 nyelv áll rendelkezésre: angol, francia, spanyol, 
olasz, stb.

A mesterséges fény gyakorisága:  válassza ki a megfelelő 
értéket a stroboszkóp hatás elkerüléséhez.

Képernyő forgatása:  a képernyő képét 180 fokosra 
forgathatja.

Time lapse: a fényképezőgép bizonyos 
időintervallumokban fotókat készít.

Sistem: kaphat rendszerhez kapcsolódó információkat, 
SD-kártyát, vagy visszaállíthatja a gyári értékeket.
Wi-Fi jelszó: személyre szabhatja Wi-Fi jelszavát. Az 
alapértelmezett jelszó "1234567890".

Wi-Fi SSID: A Wi-Fi azonosító beállítása. Az 
alapértelmezett SSID "WiFi_Cam_000".

Formatálása : formázhatja az SD-kártyát.



WI-FI BEÁLLÍTÁSOK
Megjegyzés : győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép 
akkumulátora teljesen fel van töltve a Wi-Fi használata előtt.

a. Töltse le az iSport Cam alkalmazást okostelefonról vagy 
táblagépről a Google Playen vagy az App Store 
alkalmazásban.

b. Nyissa meg a kamerát, és nyomja meg a Wi-Fi gombot a 
Wi-Fi módba való belépéshez.

c. menjen a telefonra vagy táblagép Wi-Fi beállításaira, keresse 
meg a "WiFi_Cam_000"

d. írja be a "1234567890" jelszót,  a fényképezőgép 
telefonhoz vagy táblagéphez történő csatlakoztatásához;

e. nyissa meg“iSport Cam” alkalmazást

TÁVÍRÁNYÍTÓ  (OPCIÓNÁLIS)
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Megjegyzés: A távírányító használata előtt 
töltse fel az akkumulátort.



Foto gomb: Nyomja meg egyszer a kép készítéséhez. 
Video gomb: Nyomja meg egyszer a felvétel 
megkezdéséhez, majd nyomja meg ismét a felvétel 
leállításához.
Lezárási gomb: Tartsa lenyomva 4 másodpercig a 
kamera bezárásához.
Jelzőfunkciók: 
> Bal kijelzõ: 
> Amikor a Wi-Fi csatlakozik, kék villog.
> Középjelző: 
>A kamera párosításakor a kijelző kék színű lesz;
>Az akkumulátor töltése közben az ikon piros színű;
>Amíg az akkumulátor töltődik, és a kamera be van 
kapcsolva, a jelző lila

> Jobb kijelző: 
> felvétel közben a jelző zölden   villog

> Minden alkalommal, amikor egy fénykép készül, a 
jelzőfény villogni kezd

  FIGYELEM: 
 A távirányító nem vízálló

Párosítsa a kamerát a távírányítóval
a. Tartsa lenyomva a Picture & Video gombot 3 másodpercig

b. kapcsolja be a fényképezőgépet;
c. amikor a fényképezőgép kigyullad és a távirányító középső 

fénye kéken világít, azt jelenti, hogy a két eszköz be van 
nyomva.



: a fényképezőgép és a távírányító  pár  
osítását egyszer   kell elvégezni.

A WiFi és a távírányító  funkció  nem használható 
egyszerre.

PC  (WEBCAM)
Kamera használható  webkameraként

a. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az  kábelen keresztül

b. Kapcsolja be a fényképezőgépet;

c. Ha az "MSDC" ikon megjelenik a képernyőn, nyomja meg az 
exponáló gombot a "PC CAM" módba való váltáshoz.

CSATLAKOZÁS A TELEVÍZÍÓHÓZ 
Lejátszhatja a képeket és filmeket a kameráról 
a tévékészüléken az MDMI kábel segítségével.

a. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez a HDMI-kábel 
segítségével;

b. Kapcsolja be a fényképezőgépet;

c. A fényképezőgépen megjelenő kép megjelenik a TV 
képernyőjén. Lejátszhat fényképeket és filmeket a TV-
készülék fényképezőgépén.



d. tartsa lenyomva a kamera exponáló gombot 2 másodpercig 
a kamera bezárásához.

FÁJLOK ÁTVITELE PC-RE
Fotóidat és filmjeidet átviheti számítógépedre.

a. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az USB 
kábelen keresztül;

b. Kapcsolja be a fényképezőgépet;

c. Ha az "MSDC" ikon megjelenik a képernyőn, azt jelenti, hogy 
a kamerát "USB Disk" -ként is használhatja. Ha megjelenik a 
"PC CAM", nyomja meg az exponáló gombot az MSDC 
módba való váltáshoz;

d. válassza ki a fájlokat, amelyeket át szeretne adni a 
számítógépre.

A KAMERA VISSZAÁLLÍTÁSA 
A Reset gomb az USB-port és a szlotkártyahely között található.

Ha a fényképezőgép nem működik megfelelően, vagy 
helytelenül  játsza le a felvételeket , akkor a Reset gombot két 
másodpercig tartva visszaállíthatja.



GYAKORI KÉRSDÉSEK

Q: Kamera nem kapcsolodik fel. Miért?
A: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor lemerült-e. Töltse fel az 
akkumulátort.

Q:  A kamera zárolva van. Mit tegyek?
A:  A tű segítségével nyomja meg a reset gombot, majd 
kapcsolja vissza a fényképezőgépet.

Q:  A filmek és fényképek nem egyértelműek. Miért?
A:  A fényképezőgép objektívjei piszkosak lehetnek. Tisztítsa 
meg őket.

Q: A fényképezőgép nem csatlakozik a számítógéphez. Miért?
A:  Próbáljon meg egy másik USB-kábelt vagy más USB portot a 
számítógépén.
Q: A kamera bezáródik magától. Miért?
A:  Ellenőrizze, hogy az automatikus leállás funkció aktiválva 
van-e. Tiltsa le.

B.  Ellenőrizze, hogy az akkumulátor lemerült-e. Töltse fel az 
akkumulátort.

 Megjegyzés : A fényképezőgép zárolása esetén a Reset 
gombbal kikapcsolhatja.



TULAJDONSÁGOK

Videófelbontás: 4k@10fps, 
2.7k@15fps, 080p@60fps, 
720p@120fps 

Képfelbon: 8 megapixel 
(12 megapixel 
interpolált)

Adattárolás: Micro SD kártya 
32GB-ig (nincs mellékelve)

Nyílt lencsék: F/2.5

Fókusz lencsék: 0,5 m a végtelenig

Záridő: 1/30 to 1/2000 
sec

Hurok felvétel: zárt, 
minden 1 perc, 3 perc 
vagy 5 perc

Érzékenység:  ISO 
automat 100-200

Mikrofon: beépített

Képernyőn: 2” TFT LCD Screen

Széles látószög: 150°

Vízálló:  30 méterig  
(tokkal)

Tápellátás: 
Beépített akkumulátor 
3.7V/1000mAh  Li-Ion

Akkumulátor élettartama: körülbelül 
100 perc szabad Wi-Fi felvételel
 Videóformátum: MOV H.264

(4K M-JPEG)
Képformátum: JPEG 
Képernyő forgatása :  180°
Portok: USB 2.0 , HDMI  
Üzemi hőmérséklet: 

-10°C to +55°C

Nyelvek: Angol, 
Német, Francia, Olasz, 
Spanyol, Holland

Távolról való vezérlés távírányítóval: 
Fotó, Videó, Lezárás

Távírányító típusa: 2.4GHz RF (az 
irány nincs korlátozva)

Távirányító feltöltése: beépített  
újratölthető akkumulátor 90mAh 
Li-Battery

A távirányító élettartama: 450 
percig

Távirányító hatótávolsága: kb. 15 
méter




