
Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Rollei terméket! Használat előtt olvassa el figyelmesen 
ezt a kézikönyvet  

1.1. Ez a termék nagy pontosságú termék, ne ejtse le és ne üsse meg. A fényképezőgép 
védelme érdekében használja a szállítás alatt lévő víz alatti tokot.
2.2. Ne helyezze a fényképezőgépet erős mágnesességű tárgyak, például mágnesek és 
motorok közelébe, és kerülni kell a készüléket olyan helyek közelében, amelyek erős 
rádióhullámokat sugároznak. Az erős mágneses mező a termék meghibásodását vagy a kép 
és a hang károsodását okozhatja.
3.3. Ne helyezze a fényképezőgépet magas hőmérsékletre vagy közvetlen napfényre.
4.4. Használjon márkás MicroSD kártyákat, mivel a szokásos kártyák nem garantálják a 
megfelelő használatot.
5.5. Az adatvesztés elkerülése érdekében ne használjon MicroSD kártyákat mágneses 
helyeken vagy azok közelében.
6.6. A töltési folyamat során, ha túlmelegedés, füst vagy szag tapasztalható, azonnal húzza 
ki a tápfeszültséget és hagyja abba a töltést a tűz elkerülése érdekében.
7.7. Kérjük, tartsa távol a fényképezőgépet és tartozékait gyermekektől, hogy elkerülje a 
fulladást vagy az áramütést.
8.8. Tárolja a terméket hűvös és száraz helyen.

A termék jellemzői 
1. Vízálló víz alatti ház 30 méter mélységig
2. 2 hüvelykes Ultra HD kijelző
3. Töltés közbeni felvétel támogatott
4. Webkamera funkció
5. Támogatja a 32 GB-os MicroSD memóriakártyákat
6. WIFI kapcsolat App segítségével a kamera vezérléséhez
7. WDR széles dinamikus rögzítés az egyértelműbb videóért
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Utasítás



1. Helyezze be a MicroSD kártyát

Használat előtt a MicroSD kártyáját, és formázza meg a számítógépen. A 

közönséges semleges kártyák nem garantálhatók, hogy megfelelően működjenek.

2. Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
A. A nyíl irányának megfelelően nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
B. A szimbólum pozitív és negatív szimbólumainak irányával összhangban

akkumulátort, helyezze be az akkumulátort helyesen az elemtartó rekeszbe, 

amíg le nem pattan. 

C. Az akkumulátor eltávolításához nyissa ki az elemtartó rekeszt és vegye ki az 

elemet. 

3. Az akkumulátor töltése

A. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógép USB-csatlakozójához vagy a hálózati 
adapterhez a töltéshez.
B. Használhatja autós töltőt az autó akkumulátorának töltésére.
C. Töltés közben a piros jelzőfény világít. Ha a készülék teljesen fel van töltve, a piros fény 
kigyullad ki. 

4. A fényképezőgép be- és kikapcsolása
A. Indítás: Nyomja meg körülbelül 3 másodpercig a „Bekapcsológomb / Mód gomb” gombot. 

A kék fény kigyullad, és a kijelzőn megjelenik a kezdőképernyő.

B. Leállítás: Nyomja meg a „Bekapcsológomb / Mód gomb” gombot kb. 3-5 másodpercig, a 

kék fény kialszik, és a kijelzőn megjelenik a záróképernyő.

5. Üzemmód kapcsoló
A. Nyomja meg az üzemmód gombot a mód megnyitásához. Nyomja meg többször a 

gombot a különböző módok közötti váltáshoz (videó / kamera / lejátszási / beállítási mód).

B. A bal felső sa okban látható a vi eó mó  

jelzi a lejátszási módot és a 

  ia fénykép módot, a beállítási 

módot jelzi.
6. Video
A. Ihelyezzen be egy memóriakártyát, majd nyomja meg a „Bekapcsológomb / Mód gomb” 

gombot a kamera bekapcsolásához.

B. B. A kamera elindítása után nyomja meg az „Enter / ON” gombot a videofelvétel 
megkezdéséhez. Alatt felvétel közben a kék fény és a sárga kör villogni kezd.

 C. A felvétel leállításához nyomja meg újra az „Enter / 

OK” gombot

7. Photo

A. Kapcsolja be a fényképezőgépet, és nyomja meg a „Bekapcsológomb / Mód gomb” 

gombot a fénykép módba váltáshoz.



B. A kép elkészítéséhez nyomja meg az „Enter / OK” gombot.

8. Lejátszás mód
Nyomja meg a „Bekapcsológomb / Mód gomb” gombot a Lejátszás üzemmódba váltáshoz. A fel és 

le gombokkal válassza ki a képet, majd nyomja meg az OK gombot a fájl megjelenítéséhez.

9. Menübeállítások

A. A menübeállításokhoz való váltáshoz nyomja meg a „Bekapcsológomb / Mód gombot”.
B. A fel és le gombokkal válassza ki a menüt, nyomja meg az Enter billentyűt az almenübe való 
belépéshez, és válassza ki a beállítási elemet. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez
. 

10. USB-kábel a számítógéphez
Csatlakoztassa a fényképezőgépet USB-kábellel a számítógéphez, és a képernyőn megjelenik a 

„Mass Storage”, a „PC Camera” és az „Charge battery” felirat. A fel és le gombokkal válassza ki a 

kívánt módot, majd nyomja meg az „Enter / OK gombot” az üzemmód kiválasztásához.

A. A „Mass Storage” megadása után a számítógép egy cserélhető lemezt jelenít meg.
B. A „PC kamera” megadása után az eszköz PC-kameraként használható videofelvételhez 
kommunikáció.

C. Az „Töltse fel az akkumulátort” megadása után csak a fényképezőgép akkumulátora lesz 

töltve, miközben a számítógéphez van csatlakoztatva.

11. WIFI kapcsolat
A Rollei Actioncam 372 WiFi-n keresztül Android vagy iOS rendszerű okostelefonhoz vagy 

táblagéphez csatlakoztatható.

A. Telepítse a "Goplus Cam" alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére. Az alkalmazás 

letölthető a Google Playstore-ból vagy az Apple áruházból.

B. Kapcsolja be a fényképezőgépet, és nyomja meg a kamera felfelé gombját. A kamera 

képernyőn WiFi logó és SSID (WiFi fiók) jelenik meg: megjelenik az AC372_xxxxxxxx (xxx a 

készülék egyedi sorozatszámának helyőrzője), és a PW (kezdeti jelszó): 12345. Ez idő alatt a 

sárga WiFi jelző villog.

C. Kapcsolja be a WiFi funkciót okostelefonján vagy táblagépén. Keresse meg a kamera WiFi 

nevét, és kösse össze mindkét eszközt egymással. Miután a kapcsolat sikeres volt, a sárga 

jelzőfény világít.

D. Indítsa el a "Goplus Cam" alkalmazást okostelefonján vagy táblagépén. A kamera élő 

képe megjelenik a képernyőn. Az alkalmazás videókat rögzíthet, képeket készíthet és 

letöltheti okostelefonjára vagy táblagépére.



Specifikációk 

Note: Specifications are subject to technical changes. 

LCD Screen 2.0 “ 

Lencse 140 fok 

Videó felbontás 
720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps 

Interpolated: 1080P/30fps  

Video Format AVI 

Video tömörítési formátumok MJPG 

Photo felbontás Interpolated: 16M/12M/10M/8M 

Tárolási kártya MicroSD, max. 32 GB 

Kamera mód 

Egy felvétel / önkioldó (3 másodperc / 5 
másodperc / 10 másodperc / 20 

másodperc)

USB USB2.0 

Akkumulátor-kapacitás 900mAh,3.7V, 3.33Wh 

Felvételi idő 1080P / kb. 80 perc 

Töltési idő Körülbelül 3 óra 

Operációs rendszer Win7/Win8/Win10/Mac OS 

Dimension 60 x 41.8 x 30.36 



FAQ 

1. Használat során összeomlás, fekete-fehér jelenség fordult elő

Ha a fényképezőgép normál használat közben lefagy, kérjük, vegye ki és helyezze vissza az 

akkumulátort. A fényképezőgép az újbóli bekapcsolás után visszatér a normális 

működéshez.

2. Abban az esetben, ha a kamera nem kapcsol be vagy nem működik

Kérjük, ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. Ellenkező esetben húzza 

ki és helyezze vissza az akkumulátort, majd kapcsolja be a fényképezőgépet.

3. Használat közben gépi fűtési jelenség lép fel

Mivel ez a fényképezőgép precíziós digitális eszköz, jobb tömítéssel, a gép bizonyos 

hőmennyiséget élvez a használat során. Ez normális jelenség.

4. Rögzítsen videót hang nélkül, vagy játsszon alacsonyabb hanggal

Először ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e a vízálló tok belsejében, mert a vízálló tok a 

tömítés alkatrészei közé tartozik. A hang nem játszható le, ha a hang ki van kapcsolva a 

menüben. 5. A videó nem fut simán, a felvételnél piros és zöld blokkok jelennek meg

Kérjük, formázza a memóriát számítógéppel, és győződjön meg róla, hogy a felvételhez 

eredeti nagysebességű memóriakártyát használ.

6. WiFi jel instabilitása

Interferenciára érzékeny WiFi jel. Győződjön meg arról, hogy az egység körül nincs akadály 

a jelátvitel megkönnyítése érdekében, és tartsa az okostelefont nem túl messze a 

kameraegységtől. 7. WIFI nem sikerült csatlakozni

Először ellenőrizze, hogy a WiFi be van-e kapcsolva a kamerában. Ezután csatlakoztassa 

újra a kamerát és az okostelefont / táblagépet egymással.



Disposal 

A csomagolás megsemmisítése: A megsemmisítéshez külön csomagolást kell 

különíteni különféle típusokra. A kartont és a kartont meg kell semmisíteni, mivel 

a papírt és a fóliát újrahasznosítani kell.

Az elektromos és elektronikai berendezések és / vagy akkumulátorok 

hulladékának ártalmatlanítása a felhasználók által az Európai Unió 

magánháztartásaiban.

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy ez nem lehet 
háztartási hulladékként kell elhelyezni. A hulladékeszközöket és / vagy akkumulátorokat úgy 

kell megsemmisíteni, hogy az elektromos és elektronikus berendezések és / vagy az 

akkumulátorok újrafeldolgozására vonatkozó visszavételi rendszert kezeli. A berendezés 

és / vagy az akkumulátor újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a 

városi hivatalhoz, az áruházhoz, ahol a berendezést vásárolta, vagy a háztartási 

hulladékkezelő szolgálathoz. Az anyagok újrafeldolgozása elősegíti a természeti erőforrások 

megőrzését, és biztosítja, hogy azokat az emberi egészséget és a környezetet védő módon 

újrahasznosítsák.

Akkumulátor figyelmeztetés

• • Soha ne szerelje szét, ne törje össze és ne szúrja át az akkumulátort, és ne engedje, 
hogy az akkumulátor rövidzárlatos legyen. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletű 
környezetbe, ha az elem szivárog vagy kidudorodik, hagyja abba a folytatást.
• • Mindig a töltővel használja. Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő 
típusúra cserélik.
• • Tartsa az akkumulátort gyermekek elől elzárva.
• • Az elemek robbanhatnak, ha nyílt tűznek vannak kitéve. Az elemeket soha ne dobja 
tűzbe.
• • A használt elemeket a helyi előírások betartásával dobja el.
• • A készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkumulátort.



Megfelelőség

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a CE-jelölést a Rollei Actioncam 372-re a következő CE-
irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 
alkalmazták:

• 2011/65/EC RoHs Directive
• 2014/30/EU EMC Directive
• 2012/19/EC WEEE Directive
• 2014/53/EU RED-Directive

Az EK-megfelelőségi nyilatkozatot a garanciakártyán megadott címen lehet kérni.




