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LAMAX X7.1 Naos
Vízálló 40 m-ig

2.7K 30 fps videó
16 MP-es fotó 

WiFi
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Biztonsági előírások 
1.  Ne ejtsd le vagy tedd ki a kamerát erős rázkódásnak és óvd mindentől ami fizikai kárt 

okozhat.
2.  Ne tedd a kamerát mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes vagy villanymotor. 

Ne tedd a kamerát túl közel olyan tárgyakhoz, amelyek erős rádióhullámokat bocsátanak 
ki, mint például az antennák. Az erős mágneses hatás vagy a rádióhullámok károsíthatják 
a kamerát és megzavarhatják a kép és hangfelvételt.

3.  Ne tedd ki a kamerát erős napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
4.  Csak kiváló minőségű MicroSDHC vagy SDXC memóriakártyát használj aminek sebes-

ségindexe Legalább Class 10 UHS-I U1. 4K 30 fpssel (fps=képkocka per másodperc) 
valamint 720 HD 240 fpssel való felvételhez javasoljuk a Class 10 UHS-I U3 kártyát. A 
lassabb kártyák korlátozhatják a kamera funkcióit, és lehet, hogy az eszköz nem fog tudni 
felvenni minden felbontásban.

5.  Ha a készülék túlmelegszik, füstöt vagy furcsa szagot észlelsz töltés közben, akkor azon-
nal kapcsold ki a készüléket és húzd ki a töltőből.

6.  Töltés közbe tarts távol a gyerekeket a kamerától. A tápkábel áramütést vagy fulladást 
okozhat. Ne töltsd felügyelet nélkül.

Bevezetés 
Köszönjük, hogy megvásároltad a Lamax X7.1 Naos akciókameránkat. Ezzel egy tartós 
eszközt vásároltál, ami nem ismer kihívást, és gyönyörű felvételekkel jutalmaz. A doboz-
ban rengeteg tartozék van, ezért ahogy kiveszed a kamerát a dobozból, az első pillanattól 
kezdve teljes mértékben ki tudod használni. Rengeteg csodálatos élményt kívánunk Neked, 
amelyek a kamera segítségével örökre megmaradnak.
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LAMAX X7.1 akciókamera funkciói
 –  2”-os LCD kijelzővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a legjobb szögből készítsz 
felvételeket, amiket ezek után vissza is nézhetsz rajta.

 –  A vízálló tokkal a kamera 40 m-ig vízálló, ezzel alkalmassá válik minden vizisporthoz, 
akár a búvárkodáshoz is.

 –  Kiváló minőségű felvételek a következő felbontásokban: 2.7K 30 fps, Full HD 60 fps és 
HD 120 fps.

 –  Széles látószög: 170°.
 – 16 MP-es fotók.
 –  Fotó és videófelbontás széles választékban.
 –  Time-lapse fotó és time-lapse videó módok.
 –  A tartozékok széles skálája a dobozban, melyekkel könnyen készíthető felvétel bárhol 
bármikor.

 –  MicroSDHC és MicroSDXC kártyákat támogat 64 GB-ig (U3 kártyák ajánlottak).
 –  USB és HDMI csatlakozás.
 – Beépített WiFi a vezeték nélküli eszközökhöz való csatlakozáshoz.
 – Bluetooth távirányító, a készülék vezeték nélküli irányításához.
 – Értelemszerű, egyszerű csatlakozás PC-hez, vagy mobileszközhöz.
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Gombok és kamerafunkciók
1.  “BE/KI“ – ez a gomb a lencse mellett található és a 

módok közti váltásra is szolgál.
2.  “FELVÉTELl” gomb – ez a gomb a kamera tetején 

található, és a menüben való módosítások menté-
sére szolgál.

3.  “FEL” gomb – ez a gomb a Wifi be és kikapcsolására 
is szolgál.

4. “LE” gomb

1
2

3
4

Tartozékok
Távirányító 
Vízálló tok 
Oszlop bilincs 
Rögzítőkeret 
J alakú tartó 
Gyorscsatlakozó 
Csíptetős tartó 
Egyenes csúszótalp
Ívelt csúszótalp 
3 csuklós tartó (3 részes) 
Tripod adapter 
Tépőzáras tartó 
Univerzális rögzítő 
3M ragasztócsík (2 db) 
USB kábel 

Li-ion akkumulátor 
Tartalék fedél 
Gyorskötözők 
Mikroszálas törlőkendő 
Felhasználói kézikönyv
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LAMAX X7.1 Naos akciókamera használata
1. MIRCO SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE
Csak akkor helyezd be vagy távolítsd el a mircoSDHC vagy SDXC kártyát (U3 ajánlott) amikor 
a készülék ki van kapcsolva és nem csatlakozik a számítógphez.
Megjegyzés: Csak márkás microSDHC vagy SDXC kártyát használj. Márka nélküli kártyák 
nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

2. AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE
a) Csúsztasd oldalra a takarófedelet az elemrekesz kinyitásához.
b)  Helyezd be az akkumulátort a nyílásba. Győződj meg róla, hogy az akkumulátort 

megfelelően helyezed be.
c)  Az elemrekesz lezárásához helyezd vissza a takarófedelet, majd csúsztasd vissza azt a 

helyére.

3. TÖLTÉS
a) A kamerát PChez csatlakoztatva, vagy az adapter segítségével töltheted.
b) Autóban szivargyujtós töltő segítségével töltheted.
c) Töltés közben is készíthetsz fotókat videókat. (Kivéve ha PC-ről töltöd)
d) A kamera kikapcsolt állapotban is tölthető.
Megjegyzés: Soha ne töltsd felügyelet nélkül. Ha az eszköz túlmelegszik, füstöt vagy furcsa 
szagot észlelsz, azonnal csatlakoztasd le a töltőről.

4. KAMERA BE/KIKAPCSOLÁSA
a) A kamera bekapcsolásához nyomd hosszan a “BE/KI” gombot 3-5 másodpercig.
b) A kamera kikapcsolásához nyomd hosszan a “BE/KI” gombot 3-5 másodpercig.

5. MÓDOK KÖZTI VÁLTÁS
Nyomd a “BE/KI” gombot a módok közötti váltáshoz: videó / fotó / video galéria / fotó 
galéria / beállítások.
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6. VIDEÓFELVÉTEL
Válts videó módba a “BE/KI” gomb használatával. Ekkor egy kamera ikont fogsz látni 
a kijelző bal felső sarkában. A felvétel indításához nyomd meg a “FELVÉTEL” gombot. A 
felvétel jel lejjebb a bal oldalon kezd el villogni, ezzel egyidejűleg elindul a felvételi idő is. A 
felvétel megállításához nyomd meg a “FELVÉTEL gombot újra. A hangot felvétel előtt vagy 
közben is be és ki lehet kapcsolni a “FEL” gomb megnyomásával. 

7. FOTÓ MÓD
Válts fotó módba a “BE/KI” gomb használatával. Ekkor a fenyképezőgép ikont fogsz látni 
a kijelző bal felső sarkában. Fotó készítéséhez nyomd meg a “FELVÉTEL” gombot. Ekkor a 
fenyképező hangot ad ki és a kijelző villan egyet.
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LAMAX X7.1 Naos akciókamera beállításai
Nyomd a “BE/KI” gombot addig amíg a beállításokhoz nem érsz. Nyisd meg a beállításokat 
a “FELVÉTEL” gomb megnyomásával. Az opciók közti váltáshoz használd a “FEL” és “LE” 
gombokat.A menüpontba való belépéshez nyomd a “FELVÉTEL” gombot, a menübe való 
visszalépéshez nyomd a “BE/KI” gombot. Az opció megerősítéséhez válaszd a kört, a kilé-
péshez válaszd a keresztet.
A menü 5 menüpontból áll. Az 1. menüpontban a videó paramétereit, és a rögzítési módot 
állíthatok meg. A 2. menüpontban a fénykép paramétereit, és a rögzítési módot állíthatod 
be. A 3. és 4. menüpontokban a kép-, és egyéb beállításokat végezheted el. Az 5. menüpont 
a kilépés.
Megjegyzés: A kamera teljes lemerülés vagy akkumulátor eltávolítás esetén csak a menü 
beállításokat jegyzi meg, a dátumot és időt nem. Ez normális működésnek felel meg. Teljes 
lemerülés vagy akkumulátor kivétel esetén az időt és dátumot újra be kell állítani.

1. VIDEÓ BEÁLLÍTÁSOK
 –  Videófelbontás – Itt változtathatod a videó felbontását. A kamera alapértelmezett 
beállítása Full HD (1080p) 60 fps. A 4K felbontás interpolált, és leginkább time-lapse 
videók készítésére alkalmas.

 –  Lassított felvétel – a funkció bekapcsolásakot, a kamera a beállításoknak megfelelően 
lassítva rögzíti a képet.

 –  Time-lapse videó – Ha ezt az opciót aktiválod, a kamera előre beállított időközönként 
készít képet, ezzel látványos time-lapse felvételt készíthetsz.

 –  Loop felvétel – Ha ez a mód aktív, a memóriakártya beteltekor a kamera a legrégebbi 
felvételt törli, és helyére az új felvételt rögzíti.

 –  Hang rögzítése – beállíthatod, hogy a videókhoz rögzítsen-e hangot a kamera.
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2. FOTÓ BEÁLLÍTÁSOK
 –  Fotó minősége – Itt változtathatod a fotó minőségét. Minél magasabb a fotó minősége, 
annál részletesebb a kép. Ha a minőséget alacsonyabbra állítjuk, akkor több fénykép fér 
el a kártyán.

 –  Időzítő – Ha ezt a módot aktiválod, a kamera késlelteti a fénykép készítését a “FELVÉ-
TEL” gomb megnyomása és a fotó rögzítése között.

 –  Fotó time-lapse – Ha ezt az opciót aktiválod, a kamera előre beállított időközönként 
készít képet, ezzel látványos time-lapse felvételt készíthetsz.

 –  Sorozatkép – Ha ezt a módot aktiválod, a “FELVÉTEL” gomb megnyomásával a készülék 
gyorsan egymás után készít képeket. 

3. KÉPBEÁLLÍTÁSOK
 –  Kép elforgatása – Itt engedélyezheted a kamera képének elfordítását.
 –  Gyorsrögzítés – Ha ezt a módot aktiválod, a kamera a bekapcsolás után azonnal elkezdi 
a felvételt

 –  Wifi – WiFi be/kikapcsolása (nyomd hosszan a “FELVÉTEL” gombot a Wifi bekapcso-
lásához ) – Ekkor a Wifi ikon a job felső sarokban látható lesz.

 –  LED visszajelző – Be/kikapcsolhatod a LED visszajelzést.
 – Fotóbélyeg – Ennek aktiválásával a fotón rögzítésre kerül a dátum és az idő.
 – Expozíció – Állítsd az expozíciót ahogy szükséges. Az expozíciót állíthatod -3-től +3-ig.
 –  Fehéregyensúly – Ebben az opcióban a fehéregyensúlyt állíthatod a fény erősségének 
függvényében.

 –  Frekvencia – Lehetővé teszi a frekvenciák közti váltást. (Európában a hálozati frekvencia 
50Hz, Amerikában és Ázsiában 60Hz)

 –  Képernyő kikapcsolása – Ebben a módban a készülék képernyője a videófelvétel elindí-
tása után az előre beállított idő múlva kikapcsol.
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 –  Automatikus kikapcsolás – Ha ezt aktiválod, a készülék inaktivitás hatására kikapcsol.

 4. EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK
 – Dátum / Időbeállítások – Itt tudod a dátumot és az időt beállítani.
 – Nyelv – Itt változtathatod a nyelvet.
 – Formázás – Memóriakártya formázása.

Megjegyzés: A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról
 – Gyári beállítások – Visszaállítja a készüléket a gyári beállításaira.
 – Firmware – megjeleníti a kamerára telepített fimware verziószámát.
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LAMAX X7.1 Naos akciókamera műszaki jellemzői 
LCD 2“
Vízbejutás védelem Akár 30 m 
Objektív A+++ HD 170° széles látoszögű objektív 

Menü nyelve Angol, Német, Cseh, Szlovák, Lengyel, Magyar

Videó felbontása 4K 30 fps, 2,7K 30 fps, 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 
720p 120 fps, 720p 60 fps

Videó formátuma MP4 
Fotó formátuma JPG 
Videó kódolása H.264 
Fotó felbontása 16 Mpix, 12 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix
Fotó mód Egy fotó / fotósorozat / időzítő / fotó time-lapse 
Tápfeszültség frekvencia 50 Hz / 60 Hz 
USB csatlakozó Micro USB 2.0 
Bővíthetőség Micro SDHC, maixmum 64 GB 
Csatlakoztathatóság WiFi, msicro USB 2.0, HDMI 
Akkumulátor kapactása 900 mAh 
Akkumulátor élettartama Full HD video 1080p / kb. 90 perc
Teljes töltéshez szükséges idő kb. 2 óra
Kompatibilis operációs rendszerek Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, MacOS 
Akciókamera méretei 59.2 x 41 x 29.8 mm (objektívvel együtt) 
Súly 58 g 



- 11 -

WiFi alkalmazásés mobil eszköz csatlakoztatásaa telefonhoz
A LAMAX X7.1 Naos kamerát a CamApp is működtetheted, amit ingyenesen letölthetsz 
okostelefonra Androidra és iOS-re (telefonos áruházakból töltheted le Google Play-rőlvagy 
App Store-ból).

iOS Android
http://lamax-electronics.com/en/x7-

1-app-app-store
http://lamax-electronics.com/en/x7-

1-app-google-play

Megjegyzés: Lehetséges, hogy az alkalmazás nem mindig elérhető az áruházakban. A 
kellemetlenségekért elnézést kérünk.

HOGYAN CSATLAKOZZ
1.  Nyomd hosszan a kamerán “FELVÉTEL” gombot a a Wifi aktiválásához. Ekkor egy Wifi 

ikont fogsz látni a képernyő job felső sarkában.
2.  Kapcsold be a Wifit a telefonodon vagy a tableten, ekkor az elérhető hálozatok között ott 

lesz: X10TAURUS. (amennyiben azt korábban a beállításokban megváltoztattad, úgy az 
új nevet fogod látni). Csatlakozz a hálozathoz, a jelszó a következő lesz: “1234567890” 
(amennyiben a jelszót korábban megváltoztattad, úgy az új jelszó lesz).

3. Ha a csatlakozás sikeres, a alkalmazással mostmár irányíthatod a kamerát.
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Távirányító 
A kamera távolról is irányítható a csomagba mellékelt távirányító segítségével. A kamera 
automatikusan csatlakozik a távvezérlőhöz. Figyelem, a távirányító nem vízálló.

Full English manual can be downloaded from here: 
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen: 
Český manuál ke stažení zde: 
Slovenský manuál na stiahnutie tu: 
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj: 
Használati útmutató: 
Naudojimo instrukcija: 

http://lamax-electronics.com/x7-1/manuals

http://lamax-electronics.com/x7-1/manuals%0D

