
F900LHD Kamera 

Használati útmutató 

ALAPINSTRUKCIÓK 

Akkumulátor behelyezése, kivétele 

1. Szedje le az akkumulátorfedőt hátra húzva. 

2. Helyezze be az akkumulátort a „+ -” jelek figyelembe vételével. 

3. Az akkumulátorfedőt vegye le mielőtt kiveszi az akkumulátort. 

Akkumulátor töltés 

1. Töltés a töltővel: A kábel egyik végét csatlakoztassa a töltőhöz, a másik végét pedig a 

felvevő egységhez. 

2. Töltés USB kábellel: Az USB kábelt csatlakoztassuk a számítógéphez, és a képernyőn 

megjelenő menüből, a „Select” pont kiválasztásával kezd el tölteni a kamera. 

Memóriakártya behelyezés, kivétel 

1. Óvatosan helyezze be a memóriakártyát a kártyának kialakított helyre, amíg a kártya 

nem illeszkedik helyesen. 

2. A kártya kivételéhez óvatosan nyomja be a kártyát, majd ezt követően ki lehet húzni a 

kamerából. 

Megjegyzés: 

1. Mielőtt használná az SD kártyát, ellenőrizze, hogy le van-e zárva. 

2. Győződjön meg arról, hogy a kártya megfelelően van behelyezve a kamerába. 

Amennyiben rossz nem megfelelően helyezte be a kártyát, úgy az sérülést okozhat, 

mind a kamerában, mind a memóriakártyában. 

3. Miután az SD kártyát behelyezte a kártya helyére, a kamera automatikusan az SD 

kártyát használja alapértelmezett tárolónak, így amely adatot a behelyezés előtt 

rögzített, azt a kártya kivételéig nem lehet beolvasni. 

4. Ha a memóriakártya nem kompatibilis a kamerával, akkor azt nem érzékeli. Ez 

esetben, vegye ki a kártyát, és helyezze be újra, vagy ugyanezt másik 

memóriakártyával. 



 

FŐBB HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

Beállítás mód 

1. A fotó, videó és visszajátszó mód eléréséhez nyomja meg a „Menu” gombot, hogy 

beléphessen bármely beállítási ponthoz. 

2. Bármely menüpontban, használja az iránygombot, hogy elérje a menüpontokat, 

kiválasztva a használandó beállításokat, amiket az „OK” gomb lenyomásával tud 

érvényesíteni. 

Be- és kikapcsolása a kamerának, és az automata kikapcsolási beállítások 

1. Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot egy másodpercig a ki-, illetve a 

bekapcsoláshoz. 

2. Amennyiben az akkumulátor élettartamát akarja növelni, az automata kikapcsolást 

a „setting menu” pont alatt lehet megtenni. Ha nem adja meg időkorlátot a 

kikapcsoláshoz, a kamera rögtön, magától kikapcsol. 

Természetesen ugyanezen menüpont használatával ki is kapcsolhatja ezt a beállítást. 

Fájl visszanézés, másolás 

USB kábellel csatlakoztathatjuk a kamerát televízióhoz, számítógéphez. A 

csatlakoztatáskor, a kamera képernyőjén válasszuk ki az „MSC” pontot. A számítógép 

saját menüjében két eltávolítható lemezt fog találni, az egyik a belső memóriáé, a 

másik pedig az SD kártyáé. A „Removable Disk/DCIM/100MEDIA” mappában 

lesznek megtalálhatóak a kamerával rögzített fájlok. Amennyiben nem csatlakoztat SD 

kártyát, úgy csak a kamera belső memóriáját észleli a számítógép. 

 

  



Televízióhoz csatlakoztatás 

1. Csatlakoztassa a kamerát a HDTV-hez, HDMI kábellel, a képek, videók 

visszanézéséhez. 

2. Csatlakoztassa a kamerát a televízióhoz tv kábellel, a képek, videók visszanézéséhez. 

Megjegyzés: Ezen műveletekhez nem szükséges semmilyen illesztőprogram, de csak 

akkor lehet visszanézni, amikor a kamera bekapcsolt állapotban van. 


