
Maga a kamera

A könnyű szerkezet bele libbent a 
kezembe és egyből az az érzés kapott 
el, hogy: jaj, csak el ne törjem. Túl drága 
lesz ez papír nehezéknek, de ha még el is 
töröm, akkor meg műanyag hulladéknak 
meg pláne nagyon drága lesz.

Szóval kézbe fogtam a “csodálatos” ka-
merát miután töltődött egy kicsit és meg-
próbáltam bekapcsolni. Az ujjam egy kicsit 
belefájdult annyira erősen kellet nyomni a 
gombot, de végül csak felvillant a kis kijel-
ző és rajta a kamera képe.

A menüben lépkedés már könnyebben 
ment, és a felvétel indítása is egészen 
egyszerű volt. Azt kell, hogy mondjam, a 
kamera szoftvere egészen profi volt. Köny-

webshop azt írja, hogy féláron adják most. 
Átverés a kínai webshopokban ez a fél áras 
kedvezmény! Az egyik nap az a normál ára, 
másnap pedig már az a kedvezményes ára.

Jelenleg próbálom beüzemelni, hogy 
legalább műhelyben a gépek működését 
lehessen róla megfigyelni. Eddig még nem 
sikerült. Ha webcameraként megpróbálok 
rácsatlakozni valamilyen lejátszóval, akkor 
abban a másodpercben lekapcsol…
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nyen és gyorsan reagált, és egyszerű volt 
a menü pontokat megtalálni. Mikor már 
lemondtam a kameráról, akkor ez egy egé-
szen kellemes csalódás volt.

Az első felvétel

Újult erővel és tele reményekkel ké-
szítettem el az első felvételem. Az egész 
lakásban fel alá járkáltam nagyjából 10 
percig csak, hogy legyen szemből, oldalról, 
felülről és alulról érkező fényekkel készí-
tett videó felvételem. Még a teraszra is 
kimentem, hogy a nappali fénynél milye-
nek a viszonyok. Minden ami az eszembe 
jutott, azt megcsináltam.

Izgatottan nyitottam meg számító-
gépen a felvételt, de már az első másod-

percben szertefoszlott 
az izgatottságom, és a 
totális csalódottság ült a 
helyébe. Ugyanis a felvé-
tel sokkal rosszabb volt, 
mint amire számítottam. 
Hiába fullhd-s a felvétel, 
akkora kockák voltak ben-
ne mintha egy 320x240-
es videót néznék a 90-es 
évekből!

Sajnos a videóban ez 
a “minőség” végig jelen 
volt, így az egész használ-
hatatlan. Próbáltam még 
több felvételt csinálni 

más beállításokkal, más helyszíneken, de 
sajnos sehogyan sem lett jobb! Ez csak 
ennyit tud.

Megérte?

Mondanom sem kell, hogy nem. Fe-
leslegesen kidobott pénz volt a kamera. 
Sajnos semmire sem tudom használni. 
Egy dolgot tanultam belőle: mindig néz-
zem meg, hogy mit akarok vásárolni! Ne 
ugorjak rá egyből egy dologra csak, mert a 

„Izgatottan nyitottam meg számítógépen a felvételt, de már 
az első másodpercben szertefoszlott az izgatottságom (...) 
akkora kockák voltak benne mintha egy 320x240-es videót 

néznék a 90-es évekből!”
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