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Fonksiyon Tuşları ve Portlar :

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :

• 142 derecelik geniş açılı lense sahip HD kamera
• Video Çözünürlüğü : Full HD 1440x1080P 30fps
                                    Full HD 1920x1080P 25fps 
                                    HD 1280x720P 50fps 
• Kamera Çözünürlüğü : 5 Mega Pixel CMOS Lens
• Fotoğraf Çözünürlüğü : 15 Mega Pixel (4480 x 3360 Pixel) 
• Resim Formatı : JPG
• Video Formatı : AVI

• PC Kamera Fonksiyonu : Var

• Kart Okuyucu : MicroSD Card Reader

• Depolama : Micro SD Card (Maksimum 32 GB'a kadar destekler, 

Class 10 kart kullanmanız önerilir)
• Batarya : 400mAh / 3.7V Lithium batarya (1 saat kullanım süresi)

• Güç Kaynağı : USB üzerinden ve 5V DC Adaptör ile Şarj
• Arabirim : USB 2.0 

Kamera

Micro-SD
Kart Yuvası 

Değiştirilebilen
Camlar

Mikrofon

• Güç Açma/Kapama
• Foto & Video Kayıt
  Başlat/Durdur

USB Data ve
  Şarj Giriş Soketi



BAŞLANGIÇ
DİKKAT: Video ve Fotoğraf kayıtları ile ilgili olarak tüm kanun ve 
yönetmeliklerine kesinlikle uyulmalıdır. Bu ürün Herhangi bir yasadışı 
amaç için kullanılmamalıdır.Kullanıcı yakalanan tüm fotoğraf ve 
vidolar ile ilgili tam sorumludur!

 • Cihazı kullanmaya başlamadan önce Bilgisayar ya da AC adaptör 
üzerinden USB Portuna bağlayarak 4 saat süreyle şarj ediniz. Şarj 
halinde Kırmızı led göstergenin yanıp söndüğünü görürsünüz. Cihaz 
tam şarj edildiğinde kırmızı ışık sabit şekilde yanmaya başlar.

• Yüksek hızlı Class10 kart veya üzeri olmasını önerdiğimiz bir 
MicroSD Kartı Quadro Gözlüğünüze takınız. Açma/Kapama 
butonuna bir kaç saniye bastığınızda gözlüğünüz açılır ve kırmızı led 
ışık yanmaya başlar. Kapatmak istediğinizde de Açma/Kapama 
düğmesine birkaç saniye basmanız yeterlidir. Kırmızı Led ışık söner 
ve cihaz kapanır.

• MicroSD kartı takın ve aygıtı açın. Kullanılan MicroSD Kart sistem 

ile uyumlu değilse kırmızı ışık 20 saniye boyunca yavaşça yanıp 

sönecektir. Cihazı kullanmaya başlamadan önce MicroSD kartın 

biçimlendirilmesi gerektiği uyarısını görürsünüz. Açma/Kapama 

butonuna basınız. Kartınız biçimlendirilir ve bu sırada kırmızı led ışık 

da hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlar. Biçimlendirme sonrasında 

diğer işlemlerinize geçiş yapabilirsiniz. 20 saniye boyunca hiçbir 

işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak kapatılacaktır. 

• Biçimlendirme öncesinde veri kaybına uğramamak için MicroSD 

kartınızın içinde ÖNEMLİ bir bilgi bulunmadığından emin olun.

• Quadro gözlüğünüzü sudan ve nemden koruyunuz. 
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Video Kayıt
Quadro gözlüğünüzü açmak için Açma/Kapama düğmesine 
bastığınızda kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu video 
kaydına başlandığını gösterir. Kaydı durdurmak için yeniden  
Açma/Kapama düğmesine bastığınızda kırmızı led ışık sabit olarak 
yanmaya başlar ve kayıt durdur. Bu konumda fotoğraf çekmek için 
bu düğmeye bir kez basmanız yeterlidir. Yeniden video kaydı 
yapmak için 3 saniye boyunca butona basılı tutmanız yeterlidir. 
Direkt olarak kayıt başlar. 
Kayıt sırasında her 10 dakikada ortalama 1,5 - 2 GB’lık bir video 
dosyası otomatik olarak kaydedilir. Desteklenen Max. 32GB belleğe 
3 saate kadar video kaydedilebilir. İşlem yapılmazken bekleme 
konumundayken gözlüğünüz 2 dakika içinde kapanır.

Fotoğraf Çekmek
Fotoğraf çekmek için cihaz bekleme modunda iken bir kez 
Açma/Kapama düğmesine basınız. Kırmızı led ışık bir kez yanıp 
söner ve fotoğraf kaydedilir. Hemen akabinde kırmızı led ışık 
durağan hale döner.

Dosyaları Bilgisayarda Görüntülemek
Dosyalarınızı bir bilgisayarda görüntülemek için gözlüğüzü güç 
kapalı konumda olacak şekilde, kendisiyle birlikte gelen USB 
kablosuyla bilgisayarınızın USB portundan bağlayınız. Quadro 
Gözlüğünüz bilgisayarınız tarafından çıkarılabilir sürücü olarak 
algılanacaktır.
Bilgisayarınızın ayarlarına bağlı şekilde otomatik olarak yeni 
donanım algılandığı yönünde bildirim görüntülünebilir. Böyle bir 
durumda “Dosyaları Görüntülemek İçin Klasörü Aç” seçeneğiyle 
devam edebilirsiniz. Otomatik olarak bir bildirim görüntülenmediği 
durumlarda Windows işletim sistemlerde cihazınız “Bilgisayarım” 
sekmesinin altında çıkarılabilir disk olarak listelenmiş olmalıdır. 
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PC Kamerası Olarak Kullanım
Quadro Gözlüğünüzü aynı zamanda bir PC Kamera olarak da 
kullanmanız mümkündür. Bunun için öncelikle MicroSD kartı 
yuvasından çıkatınız. Daha sonra USB kablosu ile bilgisayarınıza 
bağlayın ve Açma/Kapama düğmesine basarak açık konuma 
getiriniz. Bilgisayarınız Quadro Akıllı Gözlüğünüzü algılarak 
kurulumunu yapacak ve Bilgisayarım'dan baktığınızda “Standart 
Kamera” olarak tanımlandığını göreceksiniz.

Saat ve Tarih Ayarı
Quadro Gözlüğünüzde zaman ve tarih damgası ayarlanması çok 
kolaydır. Gözlüğünüzü bekleme konumunda USB kablosuyla 
bilgisayarınıza bağlayınız. Gözlüğünüzün ana dizininde time.txt isimli 
bir text dosyası oluşturun. İçerisine geçerli zamanı 2015.01.01 
12:50:01 (Yıl/Ay/Gün Saat:Dakika:Saniye) biçiminde yazarak 
kaydedin. Bu işlemden sonra yaptığınız video ve fotoğraf 
kayıtlarınızının yeni zaman damgasıyla kaydedildiğini göreceksiniz.
Video ve Fotoğraflarınızdan zaman damgasını silmek için 2013 
öncesi bir tarihte örneğin 2012.03.14 05:50:01 gibi bir zaman dilimi 
girişi yapılmalıdır.Bu işlemden sonra video ve fotoğraflarda tarih ve 
saat kaydı kapalı olacaktır.

Video Çözünürlük Ayarları
Quadro Gözlüğünüzde Video Çözünürlüğünü ayarlamak gayet 
basittir.Gözlüğünüzü bekleme konumunda USB'den bilgisayarınıza 
bağlayın. Sürücü olarak görüntülendiğinde ana dizinde size.txt isimli 
bir text dokuman oluşturun. İstediğiniz performansa göre aşağıdaki 
sayı girişlerini gerçekleştirerek dosyayı kaydediniz.
- 50 fps 1280x720P video çözünürlüğünü için girilecek sayı 1
- 30 fps 1440x1080P video çözünürlüğünü için girilecek sayı 2
- 25 fps 1920x1080p video çözünürlüğünü için girilecek sayı 0
Sistem varsayılan video çözünürlüğünü 30fps 1440x 1080P’dir
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Kayıt Özellikleri

Sorun Giderme :
Problem: Cihaz donmuş gibi görünüyor ve herhangi bir düğmeye 
basıldığında tepki vermiyor.
Çözüm: Cihaz çok kısa bir süre içinde çok sayıda komutları alırsa, 
böyle bir durum oluşabilir. Sıfırlamak için birkaç saniye cihazın 
Açma/Kapama düğmesine basınız.

Problem: Cihaz 10 saniye boyunca hızlıca yanıp sönen kırmızı ışık 
ile otomatik olarak kapanıyor.
Çözüm:  Bu MikroSD karın dolu olduğunu gösterir. Verilerinizi başka 
bir depolama alanına boşaltın, gereksiz kayıtları silin ya da yedek bir 
kart kullanın.
Problem: 10 saniye süreyle kırmızı ışık sabit olarak yanıyor ve cihaz 
otomatik olarak kapanıyor.
Çözüm: Cihazda takılı bir MicroSD kart bulunmuyor ya da yüksek 
hızlı bir MicroSD kart kullanılmadığını gösterir. 
Problem: Kırmızı ışık 4 saniye boyunca hızlıca yanıp sönüyor ve 
cihaz otomatik olarak kapanıyor.
Çözüm: Cihaz batarya gücü düşüktür. USB Kablosunu kullanarak 
şarj edilmesi gerekmektedir. 
Problem: Bilgisayarımda bir videoyu izlemek istediğimde ses geliyor 
ama görüntü yok.
Çözüm: Bilgisayarınızın medya oynatıcı dosyaları ile sorun 
yaşandığında, codec denilen video kodlama dosyalarının eksik ya da 
yetersiz olduğunda sıklıkla görülebilen bir durumdur. Örneğin 
http://www.videolan.org adresinden ücretsiz indirebileceğiniz “VLC 
Player” gibi geniş video kodlama desteği sunan bir medya oynatıcı 
yazılım kullanmayı deneyin.

Kayıt Türü
Video
Resim

ÇözünürlükFormat
1440x1080 Pixel
4480x3360 Pixel

AVI
JPEG

Kayıt Süresi
1GB başına 6 dk +-
1GB başına 350ad +-

Batarya Kullanım Süresi
70 Dakika +-

-
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TESLA TEKNOLOJİ İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mh. Bostancı Yolu Cd. Necip Fazıl Bulvarı 

KEYAP Çarşı Sitesi B2 Blok No:26 Ümraniye / İstanbul
Tel: 0216 594 84 74 pbx  / Fax: 0216 594 84 77

Mail: bilgi@quadrocomputer.com

TESLA TEKNOLOJİ İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Tel : 0216 594 84 74

Mail : destek@quadrocomputer.com

Üretici & İthalatçı Firma

Quadro Teknik Servis Merkezi

Model : Smart Glasses 2HD

Parti No: QSGL2HD201501

www.quadrocomputer.com

Made In P.R.C.

RoHS
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