Kamera / Mp3 / Bluetooth / Taşınabilir Disk / Kart Okuyucu

- Türkçe -

Kullanıcı Rehberi
www.quadrocomputer.com

Fonksiyon Tuşları ve Portlar :
• Güç Açma/Kapama
• MP3 Başlat/Durdur
Bluetooth
İleri-Geri
Kamera
Sıfırlama
Mikrofon
Micro-SD Kart Yuvası
• Kulaklık Çıkışı
• USB Data ve Şarj Girişi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :
• Video Çözünürlüğü : HD 720P (1280x720 Pixel)
• Video Kare Hızı : 30fps
• Video Formatı : AVI
• Kamera Çözünürlüğü : 2 Mega Pixel (1600x1200pixel)
• Resim Formatı : JPG
• Depolama : Micro SD Card (Maksimum 32 GB'a kadar destekler)
• Kart Okuyucu : MicroSD Card Reader
• Müzik Formatı : MP3 / WMA
• PC Kamera Fonksiyonu : Var
• Batarya : 500maH / 3.7V Lithium Batarya (+-3 saat çalışma süresi)
• Güç Kaynağı : USB üzerinden ve 5V DC Adaptör ile Şarj
• Arabirim : Standart 2,5" Port (USB Data Aktarım ve Şarj işlevselliği)
• Kulaklık Çıkışı : 5mW+5mW ( >90 dB S/N Oranı)
• Frekans Tepkisi : 20HZ-20KHZ
• Çalışma Sıcaklığı : -5~ +50*
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MP3 ÇALAR FONKSİYONU
Önemli: Mp3 dosyalarınızı gözlüğünüze taktığınız Micro-SD Kart
içinde, sistem tarafından oluşturlan “AUDIO” klasörüne kaydediniz.
- Güç Açma / Kapama
1. Güç Açık: “Güç Açma/Kapama” ►‖ butonuna basınız. Mavi Led
Işığını gördüğünüzde Güç Açılmıştır.
2. Güç Kapalı: Birkaç saniye ►‖ butonuna parmağınızı basılı
tuttuğunuzda Led Işığı sönecek ve Güç Kapanacaktır.
- Müzik Çalarda Başlatma ve Duraklatma
1. Başlatma : Cihazınız açık konumda iken ►‖ butonuna
bastığınızda, mavi led ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmer ve müzik
çalmaya başlar.
2. Duraklatma: Müzik çalar iken ►‖ düğmesine bastığınızda ,Mavi
Led ışık durağan konuma geçer ve çalmakta olan müzik
duraklatılmış olur.
Not: Herhangi bir işlem yapılmadığında güneş gözlüğünüz 3 dakika
içinde otomatik olarak kapanacaktır.
-Sonraki Müziğe Atlama
Müzik çalmakta iken ◄► butonuna basarak sonraki şarkıya geçiş
yapabilirsiniz.
-Ses Arttırma ve Azaltma
Müzik çalmakta iken ◄► butonuna birkaç saniye süreyle basınız.
Sesi istediğiniz düzeye gelene kadar buradan yükseltip
alçaltabilirsiniz.

KAMERA FONKSİYONU
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!
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1. Resim Çekme
Güç Açık Konumda iken, “Kamera” Butonuna basınız; Resim çekim
işlemi gerçekleşirken mavi led ışığı birkaç saniye söner. Yaniden
yandığında çekim gerçekleşmiştir.
2. Video Kayıt
Güç Açık konumda iken, Kayıdı başlatmak için “Kamera” butonuna
birkaç saniye basılı tutuğunuzda Mavi Led ışık yanıp sönmeye ve
görüntü kaydedilmeye başlar. “Kamera” butonuna yeniden
bastığınızda kayıt durur ve dosya kaydedilir. Video kaydını bitirdikten
sonra MP3 dinlemek isterseniz ►‖ tuşuna basmanız yeterlidir. Mavi
ışık hızlı hızlı yanıp sönmeye ve müzik çalmaya başlar.
Max.32 Gb kart desteğiyle 5 saate kadar video kayıt yapılabilir.
3. Not
A: Kamera odaklaması 30cm~Sonsuz aralığındadır. Çekeceğiniz
resimlerde mesafe 30cm'den az olduğunda fotoğraf bulanık
çıkacaktır.
B: Kamera lensi konumu nedeniyle, Smart Glasses 3HD ile güzel
resimler çekmek için biraz Pratik yapmanız gerekebilir.

BLUETOOTH FONKSİYONU :
1. Açma / Kapama / Telefon Yanıtlama ve Görüşme Yapma
Bluetooth donanımını açmak, kapatmak, gelen bir telefon çağrısı
yanıtlamak veya arama yapmak işlemlerinin hepsi için “Bluetooth”
butonu kullanır. Bluetooth Fonksiyonunu açmak ya da kapatmak için
birkaç saniye süreyle “Bluetooth” butonuna bastığınızda bir ses
sinyali duyulur.
Gözlüğünüzde Bluetooth açık konumda iken, örneğin bir akıllı
telefondan Bluetooth aygıt taraması yaptırdığınızda Quadro
gözlüğünüzü aygıt listesinde bularak “0000” şifresiyle eşletirmek
suretiyle bağlantı gerçekleştirilir. Telefon üzerinden arama yaparken
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ses direkt kulaklıklardan duyulur. Gelen aramaları “Bluetooth”
butonuna kısa süre basarak karşılayabilir, birkaç saniye basılı tutarak
da sonlandırabilirsiniz. Bluetooth ses seviyesini telefonunuz
üzerinden dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

2. Akıllı Kontrol
(1) Bluetooth aktif iken MP3 dinlediğiniz sırada gelen bir telefon
çağrısı geldiğinde MP3 otomatik olarak duraklar, görüşme
sonlandığında da yeniden çalmaya devam eder. Telefonunuz
çalarken isterseniz “Bluetooth” butonunu ile anında yanıtlama da
yapabilirsiniz.
(2) Fotoğraf ya da Video kayıt fonksiyonları kullanılırken Bluetooth
fonksiyonu da kullanılabilir.
(3) Bluetooth, Kamera veya MP3 fonksiyonlarıyla ayrı ayrı
kullanılabilir.

ŞARJ ETME
1. Gözlüğünüzde güç seviyesi %20'ye düştüğünde mavi led ışığı
yanıp sönecek ve cihazınız kapanacaktır. Kısa sürede şarj ediniz
2.Quadro gözlüğünüzü açık durumda kullanılım halinde iken şarj
edilecek olursa dolum süresi uzayacaktır. Gözlüğünüzü şarj etmeden
önce gücünü kapatmanızı öneririz. Sonrasında şarj kablosunu bir
bilgisayar ya da güç adaptörüne takarak şarj işlemini
gerçekleştirebilirsiniz.
3. Şarj sırasında yanıp sönen mavi led ışığı şarj tamamlandığında
durağan hale geçer.
4. Genellikle tam şarj süresi 2 saattir ve 3 saat kullanım süresi sunar.

FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRME
Quadro gözlüğünüzde yaşayacağınız herhangi bir sistem kilitlenmesi
ya da fonksiyonları yerine getirmede sıkıntı durumunda, fonksiyon
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tuşlarının bulunduğu gözlük sapında yanda, ince delik içinde
konumlandırılmış RESET tuşuyla fabrika ayarlarına dönüş
yapabilirsiniz.

PC ile Bağlantı
1. USB data kablosunun bir ucunu, gözlük fonksiyon tuşlarının yer
aldığı gözlük sapının alt tarafında yer alan konnektöre taktıktan
sonra diğer uçtaki USB soket bilgisayara takılarak bağlantı sağlanır.
2. Quadro gözlüğünüzün bataryası tam olarak şarj olduğunda mavi
led ışık yanıp söner.
3. Veri iletimi sırasında mavi led ışık yanar.
4. Bilgisayar ile Quadro gözlüğünüz arasında yükleme veya indirme
işlemleriniz sona erdikten sonra gözlüğünüzün bağlantısını
sonlandırmak üzere çıkartabilirsiniz.
Not:
Dilerseniz Gözlüğünüz MicroSD Kart okuyucu olarak da kullanılabilir.

Tarih / Saat Ayarlama
Bekleme konumunda iken gözlüğünüzü USB bağlantı kablosu ile
bilgisayarınıza bağlayın ve gözlüğün kök dizininde geçerli tarih, saat
için time.txt belge dosyası oluşturun.
Format "yıl.ay.gün saat:dakika:saniye" olacak şekilde 2015.04.05
17:23:31 gibi yazılmalıdır. Yapacağınız ilk kayıt artık yeni zaman
damgasıyla kaydedilecektir.

PC Kamera Fonksiyonu
Quadro gözlüğünüz “Çıkarılabilir Disk” özelliğine sahiptir. Bununla
birlikte USB kablosu ile bir bilgisayara takılı iken ►‖ butonuna
bastılığınızda “Standart Kamera” moduna geçer. ►‖ butonuna
bastılığınızda yeniden “Çıkarılabilir Disk” moduna döner.
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UYARI!
1. Islak elle kabloların uçlarını soketlere takıp çıkartmayın. Bu
Quadro Gözlüğünüzün kısadevre olmasına sebep olabilir.
2. Quadro Gözlüğünüzü ateşe ya da yüksek ısıya maruz
bırakmayınız.
3. Quadro Gözlüğünüzü elektromanyetik dalga koşullarına maruz
kalması arızalanmasına sebep olabilir.
4. Bilgisayarınızın nemden zarar görmemesi için USB soketin kuru
olduğundan emin olunuz.
5. Bataryanız tamamen boşaldıktan sonra şarj emeniz, bataryanın
ömrünü uzatır.

Sıkça Sorulan Sorular
1 – Müzik dinlemek için başlarma düğmesine basılmasına karşın
müzik çalmıyor.
Sorun Giderme: Gücün açık olup olmadığını ve batarya doluluğunu
control ediniz.
2- Kamera Çalışmıyor.
Sorun Giderme: Lütfen USB kablosunu kontrol ediniz. Soketlerin
yuvasına tam oturduğundan emin olun.
3- Hiç Bir Ses Gelmiyor.
Sorun Giderme: Ses düzeyini control edin, düşük kalmış olabilir. PC
ile bağlantı halinde olunabilir. Cihazınızda kayıtlı bir müzik dosyası
olup olmadığını (Audio Klasöründe) control ediniz.
4 – Müzik Dosyası İndirilemiyor
Sorun Giderme : USB Hattı/Kablosu hasarlı olduğundan bağlantı
kurulamayabilir. Yüklemek istenilen dosya için bellekte yeterli alan
olmayabilir.
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Model : Smart Glasses 3HD
Parti No: QSGL3HD201501

Üretici & İthalatçı Firma
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

Quadro Teknik Servis Merkezi
TESLA TEKNOLOJİ İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Tel : 0216 594 84 74
Mail : destek@quadrocomputer.com

RoHS
Made In P.R.C.
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