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Biztonsági	  figyelmeztetések	  
 
Kövesse az instrukciókat, hogy megelőzze a gép károsodását 
• VÉDŐTOK NÉLKÜL  NE HASZNÁLJA A KAMERÁT ESŐBEN VAGY 

VÍZBEN, ÓVJA AZ ÉRINTKEZÉST MINDEN NEDVESSÉGTŐL! 
• A KAMERÁHOZ CSAK A GÉP SAJÁT KIEGÉSZÍTŐIT HASZNÁLJA! 
• NE SZEDJE SZÉT A KAMERÁT! 
• A BELSŐ ALKATRÉSZEK NEM IGÉNYELNEK KARBANTARTÁST! 
• JAVÍTÁST CSAK SZAKKÉPZETT EMBER VÉGEZZEN! 
 
SZERVÍZ ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Prokite Kft. 
Székesfehérvár Lehel u. 23. II/5. H-8000 
info@prokite.hu 
www.prokite.hu 

 
FIGYELMEZTETÉS Li-Po AKKUMULÁTORHOZ 
• A nem megfelelő akkumulátor használat robbanáshoz, tűzhöz és füsthöz 

vezethet, mely az egészségre és a környezetre is veszélyes és 
mindemellett csökkenti az akkumulátor teljesítményét! 

• Soha ne töltsön sérült Li-Po akkumulátort! 
• Hagyja abba a Li-Po akkumulátor töltését, ha az kezd eldeformálódni! 
• Csak 0°C és 40°C között  töltse és tárolja az akkumulátort , kerülje el a 

60°C fölötti használatot, mert gyors lemerüléshez vezethet! 
• Ne bontsa meg a burkolatot, mert robbanáshoz és tűzhöz vezethet! 
 
GRS akkumulátor 

Ez a termék Li-Ion akkumulátort használ. A Li-Ion 
akkumulátorok értékes energiaforrások, melyek 
újrahasznosíthatóak. Amennyiben az akkumulátor rossz, azt, 
az arra kijelölt gyűjtőhelyen dobja ki! 

 
 
 

CE (európai megfelelőség ) NYILATKOZAT 
• Ezennel nyilatkozunk, hogy ez a termék megfelele a 2004/108/EC 

szabványban előírt követelményeknek és más lényeges előírásoknak. 
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WEE Reg. Nr: DE64989527 
 
Információ a kukával megjelölt termékektől való megszabadulásról:  

Azokat a termékek és csomagolásokat –beleértve az 
akkumulátort- , melyek ezzel a szimbólummal vannak jelölve, 
TILOS az általános hulladékkal együtt gyűjteni! Az elektronikai 
eszközöket minden esetben külön gyűjtse, mivel ezek 
veszélyes de újrahasznosítható hulladékok. 
Közreműködésével gondoskodhat a helyes hulladégyűjtésről 
és a környezetünk megóvásáról. 

 
FIGYELEM! 
• Mások személyisége a törvény által védett és sérthetetlen. Harmadik 

félről felvételt készíteni illegális tevékenység, melyért Ön a felelős!  
• Elektromos kisülések vagy erős mágneses mezők hatással lehetnek 

a kamerára. Ebben az esetben indítsa újra az eszközt. 
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A	  doboz	  tartalma	  
	  
Ellenőrizze a doboz tartalmának elemeit mielőtt használná a terméket ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CamOne Infinity 1080p kamera 

 
USB kábel       USB-AV kábel Ten-2-Ten adapter      Akkumulátor 
 

 
DiveBox          Hosszú csatlakozó      Rövid csatlakozó    Kormány rögzítő 
 

	  
M rögzítő       Sisak rögzítő  Univerzális rögzítő 
 

	  
Öntapadó párna (kicsi)    Öntapadó párna (nagy)   Használati utasítás 
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A	  kamera	  előkészítése	  
 
Kártérítés a felvett tartalomért: 
• Az ACME nem felelős semmilyen következményért vagy problémáért, 

mely a rögzített vagy szerkesztett adatok elvesztéséhez vezet. Továbbá 
az ACME nem garanciát az adatokra abban az esetben sem, ha a felvétel 
vagy annak lementése nem megfelelően működik. A fenti korlátozások 
javított készülékre is érvényesek.	  
 

• Ne távolítsa el a micro SD kártyát felvétel vagy mentés közben! Ne 
kapcsolja ki a gépet vagy távolítsa el az akkumulátort mielőtt a felvételt 
befejezte vagy addig amíg az eszköz a memóriába ír, amit egy forgó kör 
ikon jelez! 
 

• Védje a gépet az extrém hőmérsékletektől! Állítsa le a felvételt -10°C alatt 
vagy +50°C feleti hőmérséklet esetén! Távolítsa el a kamerát a 
felfüggesztéséről, ha az extrém hőmérsékleti körülmények esélye fennáll! 
 

• Köztudot, hogy hamisított akkumulátorok, melyek az eredetivel 
megegyező kinézetű utánzatok, újra és újra megjelennek a piacon. Ezen 
akkumulátorok nincsenek felszerelve megfelelő áramköri védelemmel, így 
nem tudnak eleget tenni a biztonsági előírásoknak! Ezen hamisított 
akkumulátorok tűz és robbanásveszélyesek lehetnek! Nem áll módunkban 
fellelősséget vállalni a balesetekért, sérülésekért vagy hibákért, melyek a 
hamisított akkumulátor használatából erednek. 
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Az	  akkumulátor	  behelyezése	  
	  

Húzza el az akkumulátor borítását lezáró 
reteszt a gép oldalán, és távolítsa el a 
burkolatot. Alatta fogja találni az 
akkumulátor helyét. Helyezze be az 
akkumulátort úgy, hogy az arany színű 
érintkezési pontok befele nézzenek. Az 
eredeti akkumulátort használja (Art-No.: 
COIN08)! Más gyártók akkumulátorai más 
polaritással rendelkezhetnek, mely a gép 
károsodásához vezethet! 

	  

Az	  akkumulátor	  töltése	  
	  
A csomagolásban található akkumulátor csak minimálisan feltöltött állapotban 
érkezik. Kérjük töltse fel az akkumulátort maximálisan az első használat előtt! 
Csatlakoztassa a kamerát a számítógépéhez a csomagban található USB 
kábel segítségével! A töltés elkezdődik, amint a piros jelző LED lámpa 
felvillan, és addig tart, míg a zöld LED lámpa nem világít. A töltés körülbelül 3 
órát vesz igénybe. Amennyiben a zöld jelző LED lámpa világít, az akkumulátor 
maximálisan fel van töltve.  
(A töltéshez (az USB kábelen kívül) használhatja az USB-Power Adapter 110-
240V kiegészítőt is (Art.No.: FCHD43)) 
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Funkciók	  áttekintése/kezelőfelület	  

	  

 
USB	  csatlakozó	  felület	  funkciói:	  
-‐AV	  kimenet	  
-‐5V	  bemenet	  
-‐Bemeneti	   jel	   a	   kívülről	   vezérelt	   felvétel	   indításhoz/megállításhoz,	   kiegészítők	  
használatához	  	  
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A	  kijelző	  technológiai	  határaiból	  kifolyólag	  egy	  vagy	  pár	  sötét	  illetve	  világos	  pont	  
megjelenhet.	   Ez	   nem	   hiányosság	   és	   nincs	   kihatással	   a	   rögzített	   videóra	   vagy	  
képre!	  

Billentyű	  panel	  –	  Kezelőfelület	  áttekintése	  
	  
Kérem	   vegye	   figyelembe,	   hogy	   CamOne	   Infinityn	   található	   gombok	  
multifunkcionálisak! 
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Kompatibilis	  memóriakártyák	  
	  
A	  kamerával	  csak	  olyan	  Micro-‐SDHC	  kártyák	  használhatóak,	  melyek	  „Class4”	  vagy	  
magasabb	   besorolásúak.	   A	   gép	   maximálisan	   32	   GB	  méretű	   kártyát	   tud	   kezelni	  
(Azaz	   a	   maximális	   tároló	   kapacitás	   2X32	   GB).	   Az	   ajánlott	   kártya	   típusa	   „FCO	  
Rapid	  Rush”,	  minimum	  8GB	  memória	  mérettel.	  	  
(A	   32	  GB	  memória	  méretű	   kártyával	   akár	   4,5	   óra	   felvételt	   is	   tárolhat	   a	   legjobb	  
minőségben)	  

Memóriakártya	  behelyezése/eltávolítása	  
	  
Nyissa	   fel	   a	   csatlakozó	   borítást,	   ügyelve	   annak	   és	   a	   kártyanyílásnak	   épségére.	  
Csúsztassa	  a	  kártyát	  a	  nyílásba,	  fejjel	  lefele	  –feliratos	  fele	  legyen	  felfele-‐	  amíg	  be	  
nem	   kattan	   a	   helyére.	   Használja	   az	   1-‐es	   nyílást	   először!	   Amennyiben	   kettő	  
kártyát	  használ,	   a	   gép	   autómatikus	   vált	   a	  második	  nyílásban	   lévő	  kártyára	   való	  
rögzítésre	  amint	  az	  első	  kártya	  megtelt.	  	  
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A	   kártya	   eltávolitásához	   nyomja	   meg	   a	   kártya	   élét	   befele,	   így	   az	   „kiugrik”	   a	  
helyéről	  a	  rugónak	  köszönhetően.	  

 

Kamera	  bekapcsolása	  
 
Nyomja a kamera Bekapcsolás gombját amíg az be nem kapcsol. 
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Ikonok	  a	  kijelzőn	  
	  
Különböző beállítások mellett, különböző ikonokat fog látni a kijelzőn: 

 

Beállítások	  menü	  
 
Nyomja az M gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a beállításokba. 
 
A menü 3 kategóriára van osztvam melyben választhatunk a különböző fülek 
között (Fotó, Videó, és Rendszerbeállítások). Az M gombot nyomva tudunk a 
következő fülre váltani.  
A menüből való kilépéshez nyomja az M gombot hosszan. 
 

Photo-‐Menu	  (Fotó	  menü)	  
	  
Itt konfigurálhat minden fényképezéshez szükséges beállítást. 
• Photo size (képminőség) : Választhat 3, 5 vagy 8 Mega Pixel minőségek 

között 
• Photo Intervall (fotók száma egymás után/sorozatfotó) :  

Off (Kikapcsolt), gyors felvétel: 3 vagy 5 kép közvetlenül egymás után 
• Auto shooting (időzített fotó sorozat) : 

Off (Kikapcsolt), fotó készítés 3, 5, 10, 30 vagy 60 másodpercenként 
• Time stamp (dátumbélyegző, a felvétel dátumának rögzítése a felvételen): 

On vagy Off (Bekapcsolt vagy Kikapcsolt) 
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Video-‐Menu	  (Videó	  menü)	  
 
 
Itt konfigurálhat minden videófelvételhez szükséges beállítást. 

 
• Video Size (videó formátum): 

720p (1280 X 720 Pixel) | 30FPS 
720pH (1280 X 720 Pixel) | 60FPS 
1080pS (1440 X 1080 Pixel) | 30FPS 
1080p (1920 X 1080 Pixel) | 30FPS 

• Quality (videó minőség – tömörítési beállítás): Low (alacsony), Medium 
(közepes), High (magas) 

• Video section (videókfájlok maximális hossza): 5, 10, 15, 20 vagy 30 perc. 
A kamera folyamatos felvétel mellett a felvett anyagot a beállított 
hosszúságú videófájlokra vágja és tárolja. 

• Time stamp (dátumbélyegző, a felvétel dátumának rögzítése a felvételen): 
On vagy Off (Bekapcsolt vagy Kikapcsolt) 

• Time lapse (time lapse videó készítésének beállítása) :Off (kikapcsolt), 1 
képkocka/ másodperc (FPS), 6, 2 vagy 1 képkocka/perc (FPM) 

• Loop mode (felülírás): On vagy Off (Bekapcsolt vagy Kikapcsolt).  
Bekapcsolt állapotban a memóriakártyák megtelésekor a kamera felülírja a 
legrégebben felvett anyagainkat. 

• File format (videó fájl formátum): MPEG4 vagy MOV 
• Microphone (mikrofon használat) On vagy Off (Bekapcsolt vagy kikapcsolt) 

System	  Settings	  (Rendszerbeállítások)	  
 
Itt konfigurálhat minden általános beállítást. 
 
• Languages (kamera nyelve): German, English, French, Spanish, Italian, 

Dutch vagy Norwegian 
• Date (dátum beállítása): Year-Month-Day (év-hónap-nap). Az M gombbal 

tud váltani közöttük. 
• Time (idő beállítása): Hour: Minute (óra: perc). Az M gombbal tud váltani 

közöttük. 
• Auto Screen Off (kijelző autómatikus kikapcsolása): Off (Kikapcsolt), 30, 

60 vagy 120 másodperc után. Ezzel a beállítási lehetőséggel hosszabb 
ideig tudja  a kamerát használni az energiamegtakarítás következtében. 

• Auto Power Off (autómatikus kikapcsolás): Off (Kikapcsolt), kikapcsolás 
60, 120 vagy 300 másodperc után. 

• Motion detection (mozgás érzékelés): Off, low, medium vagy high 
(Kikapcsolt, alacsony, közepes vagy magas) 
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• Flip picture (kép forgatás): Off (Kikapcsolt) vagy 180°-ban elforgatott 
• Image mirroring (kép tükrözés): Off (Kikapcsolt) vagy mirrored (tükrözött) 
• Light Frequency (fény frekvencia): 50/60 Hz Mielőtt beltéren felvételt 

készítene, állítsa a helyes frekvenciára. Európa, Ázsia és Ausztrália: 
50Hz, Amerika: 60 Hz, Japán: területtől függően 50 vagy 60 Hz 

• Video System: NTSC vagy PAL 
• Status LED (jelző LED): Off vagy On (Kikapcsolt vagy Bekapcsolt). A 

kamera elülső felén található jelző LEDek használatának 
kikapcsolása/bekapcsolása 

• Card formatting (memóriakártya formázás): Slot1 vagy Slot2 (Első vagy 
második memóriakártya). Figyelem! Minden rögzített felvétel letörlődik! 
 
Kérem vegye figyelembe, hogy egyes funkciók csak firmware-/ software 
frissítés után érhetőek el! 
 

DiveBox	  és	  más	  rögzítők	  használata	  
	  
Ügyeljen rá, hogy a kamera lencséje és a lencsevédő is tiszta legyen a box 
belsejében! Helyezze a kamerát a tokba úgy, hogy a lencse oldali elülső 
felével kezdi, majd rázárja a tok hátsó oldalát. Csatolja be a pántot és 
ellenőrizze, hogy a DiveBox megfelelően zár és sérülésmentes! A DiveBox 
tetjén lévő gombokkal tudja kezelni a kamerát. 
 
Amennyiben biciklis vagy sisak rögzítőt használ, figyeljen, hogy a csavarokkal 
megfelelően van az felszerelve!  
Az öntapadós párnával való rögzítés, csak sík felületen használható! 
 

Fotó	  /	  Videó	  felvétel:	  
 
A beállítások után könyedén készíthet fotót vagy videó felvételt. Nyomja meg 
a Videó gombot majd ha be szeretné fejezni a felvételt, nyomja meg azt ismét. 
Fotó készítéséhez nyomja meg a Fotó gombot. 
(Ne távolítsa el az SD kártyát vagy az akkumulátort mielőtt a felvételt befejezte 
vagy addig amíg az eszköz a memóriába ír, amit egy forgó kör ikon jelez!) 
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Time	  lapse	  videó	  felvétel	  
 
Nyomja az M gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a beállításokba. Válassza 
a Video menüt majd a „Time lapse” menüpontot! 
Választhat a kikapcsolt állapot (Off) vagy az 1 FPS, 6, 2, vagy 1 FPM között.  
Rögzítse a kívánt beállítást, majd hagyja el a menüt! A Videó gombot 
menyomva kezdheti a felvételt. Amennyiben újra megnyomja a Videó gombot 
a rögzítés befejeződik és mentésre kerül az anyag a memóriakártyán.  
(Ha hosszabb ideig szeretné használni a kamerát ebben a funkcióban, azt 
javasoljuk kapcsolja ki a kijelzőt a felvétel megkezdése után(Menü: Auto 
Screen Off)) 
 

Időzített	  fotó	  sorozat	  
 
Nyomja az M gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a beállításokba. Válassza 
a Photo menüt majd a „Auto shooting” menüpontot. Választhat a kikapcsolt 
állapot (Off) vagy a 3, 5, 10, 30 vagy 60 másodpercenkénti kép rögzítés 
között. Rögzítse a kívánt beállítást, majd hagyja el a menüt. A Fotó gombot 
megnyomva elkezdődik a fotózás. Amennyiben újra megnyomja a Fotó 
gombot a rögzítés befejeződik és mentésre kerülnek a képek JPG 
formátumban a memóriakártyára. 
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Sorozatfotók	  
 
Nyomja az M gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a beállításokba. Válassza 
a Photo menüt majd a „Photo Intervall” menüpontot. Választhat a kikapcsolt 
állapot (Off), a 3 vagy 5 fotós sorozat között. Rögzítse a kívánt beállítást, majd 
hagyja el a menüt. A Fotó gombot megnyomva kezdheti a fotózást, a beállított 
számú kép fog készülni, melyek azonnal mentésre kerülnek JPG formátumban 
a memóriakártyán. 
 

Zoom	  használata	  
 
Videó felvétel közben 720p módban van lehetőség Zoom-olni, mely 1080p-
ben és PAL módban nem használható. 
A Fotó gombot hosszan nyomva tartva tudunk közelíteni, vagy a Videó 
gombot hosszan nyomva tartva távolítani a videófelvétel közben. A zoom 
állapotát, a kijelző jobb oldalán lévő állapotjelzőn is nyomon követhetjük. 
 

Videók	  és	  Fotók	  visszajátszása	  
 
Ha szeretné visszanézni a rögzített fotókat vagy videókat, nyomja meg a 
Play/Lejátszás gombot. Válasszon a fotók és videók között, a Fotó és Videó 
gombok használatával. Erősítse meg a választását a Play gomb 
megnyomásával. A visszajátszáshoz nyomja meg a Play gombot ismét. A 
kijelzőn látni fogja a rögzített fájlok neveit. Válassza ki a kivánk fájlt és már 
nézheti is. 
 

Visszajátszás	  Televízión	  
	  
Csatlakoztassa a kamerát a TV-hez HDMI vagy USB-AV kábellel majd váltson 
a TV-n a megfelelő csatornára. Lépjen be a visszajátszás menübe az előbb 
tárgyalt módon és indítsa el a lejátszást. 
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Visszajátszás	  PC-‐n	  vagy	  Mac-‐en	  
	  
A videók könnyedén visszanézhetők PC-n és Mac-en egyaránt. 
Csatlakoztassa a kamerát a számítógépéhez az USB kábel segítségével majd 
kapcsolja be a kamerát. A számítógép merevlemezként fogja felismerni a 
kamerában lévő memóriakártyákat. Azonnal megnyithatja a fájlokat a 
memóriakártyáról vagy másolhatja azokat a számítógépe merevlemezére is. 
 

Külső	   Videó	   továbbító,	   Külső	   kijelző,	  
Mozgásérzékelő	   vagy	   GPS	   kiegészítők	   használata	  
(Külön	  vásárolható	  tartozék)	  
 
A csomagban található Ten2Ten Adapterrel könnyedén tudja csatlakoztatni 
kamerájához a FlyCamOne HD család kiegészítőit. Dugja be az adaptert a 
kamera USB csatlakozásába majd csatlakoztassa a kiegészítőt az adapterre. 
 
Opcionális kiegészítők: 
• -GPS Module (Art. No. FCHD15): Mutatja és tárolja is az aktuális GPS 

adatokat 
• -2,5” külső kijelző (Art. No. FCHD02): A kamera képét mutatja nagyobb 

méretben. A kamera saját kijelzője autómatikus kikapcsol a kiegészítő 
használatakor. 

• Videó Továbbító 5,8 GHz (Art. No. FCHD03): A videó képének 
továbbításához használható kiegészítő, hatótávolsága 300m-5000m 
(CSAK EU-N ÉS USA-N KÍVÜL HASZNÁLHATÓ!) 

 

Objektív	  cseréje	  
	  
Az objektív lencse cseréléséhez tekerje ki a lencsét. 
Figyeljen, hogy por vagy egyéb szennyeződés ne kerüljön a kamerába! 
Csavarja be az új lencsét a helyére.  
 
FIGYELEM! A helytelen lencse csere a kamerát károsíthatja! Mindig óvatosan 
és figyelmesen végezze el ezt a műveletet! 
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LinX	   2.4	   GHz	   Digitális	   Videó	   Továbbító	   és	  
Távirányító	  (Külön	  vásárolható	  tartozék)	  
 
A LinX 2.4 GHz-es digitális továbbítóval és távirányítóval akár 300m-ről is 
irányíthatja kameráját, vagy nézheti annak képét. A terep és egyéb akadályok 
befolyásolhatják a hatótávolságot! 
 
A LinX rendszerrel képes egyszerre akár több kamerát is kezelni. 
 

Firmware	  frissítés	  
	  
Hogy a legtöbbet kihozhassa kamerájából, használja a legújabb softwaret 
(firmwaret)! A kamerájának jelenlegi firmware verzióját megtekintheti a 
„Rendszer beállítások”-ban. 
Frissítés menete:  

• Töltse le ZIP formátumban az aktuális Firmware-t, a 
www.camonetec.com oldalról.  

• Csomagolja ki a tömörített fájlt, majd másolja át az abban található 
.bin kiterjesztésű fájlt a kamera memóriakártyájának gyökér (root) 
könyvtárába.  

• A kameráján lépjen be a Rendszer beállításokba, majd válassza a 
„Firmware update”  » „Yes” menüpontját, majd erősítse meg 
választását a „Play” gomb megnyomásával.  

• A frissítés örülbelül 1 percet fog igénybe venni, melyről tájékoztatást 
kapunk a kamera kijelzőjén. 
 

FIGYELEM! A frissités ideje alatt ne kapcsolja ki a készüléket, és mielőtt 
elkezdené a frissítést győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen 
fel van töltve! 
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Technikai	  adatok:	  
 
• Üzemelési feszültség:  

5V (USB) / 3,7V (LiPo-Battery, 800mAh) 
• Fogyasztás: 

250 - 450mAh (beállításoktól függően) 
• Méret: 

kamera: 49x42x34 mm, tok: 75x74x42 mm 
• Súly:  

77g akkumlátorral, 155g vízállótokkal együtt 
• Akkumlátor: 

800 mAh (kb. másfél óra felvételi idő) 
• Videó formátum:  

MPEG4 vagy MOV 
• Szenzor:  

5 megapixel, 1/2.5" HD CMOS 
• Lencse:  

170° (cserélhető) 
• Zoom:  

4X digitális (csak NTSC) 
• Kijelző: 

1,5” / 38mm TFT 
• Mikrofon: 

Van, Mono, 48kHz 
• AV kimenet: 

Van, USB porton keresztül 
• USB: 

Van, USB 2.0 
• HDMI kimenet: 

Van, HDMI 1.2 
• Kezelőfelület: 

A kamera felső oldalán (Open Connector Board) 
• Távoli irányíthatóság: 

Van, Opcionális kiegészítővel (LinX-Digital Video System 2.4GHz/Wi-Fi) 
• Üzemelési hőmérséklet: 

-10°C és +50°C között 
• Memória: 

Mikro SD/SDHC, max. 2 x 32 Gb Micro SD kártya (min. Class 4) 
• Fehéregyensúly: 

Autómatikus 
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Hibák	  kezelése	  
Hiba Hiba oka Megoldás 
A kamera azonnal 
kikapcsol a bekapcsolás 
után 

Az akkumulátor nincsen 
kellőképen feltöltve 

Töltse az akkumulátort 
legalább 4 órán át 

Nem lehet bekapcsolni 
a kamerát 

Az akkumulátor nem 
csatlakozik rendesen 

Ellenőrizze a kamera és 
az akkumulátor 
csatlakozását 

Az akkumulátor hibás Cserélje ki az 
akkumulátort 

A kamera felvétel 
közben lefagyott 

Vegye ki az 
akkumulátort 10 
másodpercre, majd 
helyezze vissza 

A videó szaggat a 
számítógépen való 
lejátszáskor 

Az USB kapcsolat túl 
lassú 

Másolja át a felvételeket 
a számítógépére 

A Mikro SD kártya túl 
lassú 

Használja az ajánlott 
SD kártyákat 

A számítógép túl lassú Csatlakoztassa a 
kamerát a TV-hez 

Az adatsebesség túl 
gyors a számítógép 
számára 

Csökkentse az 
adatsebességet alapra 

A videó képe 180° 
megfordul 

Rossz beállítások Állítsa be helyesen a 
készüléket 

Nem jelenik meg, vagy 
rosszul jelenik meg a 
dátum a felvételeken 

Rossz beállítások Állítsa be helyesen a 
készüléket 

A kijelzőn „Error” 
hibaüzenetet látjuk 

A memóriakártya nem 
működik helyesen 

Formázza meg a 
memóriakártyát. A 
kártya sérült lehet. 
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Kiegészítők	  listája:	  
 
CamOne Infinity battery 
CamOne Infinity LinX digital remote 2,4GHz 
CamOne Infinity DiveBox 
CamOne Infinity BikeMount 
CamOne Infinity Ten-2-Ten Adaptor 
CamOne Infinity connector 1x long / 1x short 
CamOne Infinity M-Mount 
CamOne Infinity Helmet Mount 
CamOne Infinity Universalmount 
CamOne Infinity Adhesive Pad (small) 5x 
CamOne Infinity Adhesive Pad (big) 5x 
CamOne Infinity USB-AV Cable 
CamOne Infinity 170° Lens 
CamOne Infinity Lens cap 
CamOne Infinity Mono pod 
CamOne Infinity Surfmount 360° 
CamOne Infinity Wifi Module 
CamOne Infinity Chestmount 
CamOne Infinity Release Button 
CamOne Infinity 142° Lens 
CamOne Infinity 96° Lens 
CamOne Infinity Screw for lens 2x 
FlyCamOne HD external screen 2,5" (63,5mm) 
FlyCamOne HD Motion Sensor 
FlyCamOne HD GPS-Module with X- Cable 
Rapid Rush 8GB Micro SD-Card 
Rapid Rush 16GB Micro SD-Card 
Rapid Rush 32GB Micro SD-Card 
HDMI Cable 
USB Power Adaptor 110-240V 
USB Car Board Adaptor (12V >5V USB plug) 
FlyCamOne/CarCamOne HD Car-Cable 
 
 


