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Autós eseményrögzítő U HD Fémházas kamera 

használati utasítás 
 

 
(1) A micro SD kártya helye 
(2) Felfelé nyíl 
(3) Menü gomb 
(4) Lefelé nyíl 
(5) Mikrofon 
(6) Reset gomb 
(7) Ki-bekapcsoló gomb 

(8) HDMI 
(9) HD kamera 
(10) Ok gomb 
(11) USB 
(12) Kijelző 

 
Billentyű funkciók 
(1) A micro SD kártya helye 
A memória kártyát ide kell behelyezni 

(2) Felfelé nyíl 
A menüben lépkedhetünk vele felfelé 
(3) Menü gomb 
Röviden megnyomva behozza a menü funkciót, többszöri megnyomással átvált a videó mód és a 
beállítások között 
(4) Lefelé nyíl 
A menüben lépkedhetünk vele lefelé 
(5) Mikrofon 
Felveszi a hangokat 
(6) Reset gomb 

A készülék újraindításához 
(7) Ki-bekapcsoló gomb 
Hosszan nyomva ki/bekapcsolhatja a készüléket, rövid megnyomással az éjszakai és a nappali 

üzemmódok között válthat. 

(8) HDMI 

Hd kimeneti port 

(9) HD kamera 

+6 lencsés-objektív, HDI1080P Ultra HD kamera
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(10) OK gomb 

A menü módban megerősítő gombként funkcionál. 

Video üzemmódban a gomb rövid megnyomásával indíthatja el a videót, majd újabb rövid 

gombnyomással megállíthatja azt. 

(11) USB kimenet 

Ezen keresztül csatlakoztathatja a készüléket adatkábellel a számítógéphez. 

Adatkábel nem tartozék! 

(12) Kijelző 
 

 
Különleges funkciók 

"G-érzékelő funkció 

A gravitációs gyorsulás esetén a készülék automatikusan menti a videót a baleset pillanatában, hogy 

a fájl ne törlődjön ki. 

G-érzékelő gyorsulásmérőjét a menüben lehet beállítani. 2G-4G-6G-8G, a gyári alapértelmezett érték 

4G. 

Ha nem tudja törölni a fájlokat: 

ki/bekapcsolás automatikusan 

Az autóhoz csatlakoztatva a készüléket, egyből betöltődik a video, kikapcsol automatikusan, menti a 

videót és kikapcsol. 

A video és fotó mód között az alapképernyőn állva az ok gomb megnyomásával válthat. 
 

Video és fotó alapbeállítások 
Betöltés és kikapcsolás 
Nyomja hosszan a bekapcsoló gombot a betöltéshez a kék jelzőfény felvillan, és a gép bekapcsol. 
Hosszan nyomva a gombot a gép kikapcsol újra, ekkor a kék jelzőfény is kialszik.  
Az akkumulátor alacsony jelzés után egyből kikapcsol. 
Kamera mód 
Röviden nyomja meg a menü gombot váltson video módra, a camera ikon a bal felső sarokban 
megjelenik, az ikon elkezd villogni és készen áll a videózásra, 
Menü beállítások 
Menü gomb megnyomásával hozza fel a menüablakot, és abban lépegetve állíthatja be a kamerát. 
Idő beállítása 
Időbeállítás menüpont alatt. 

 

Akkumulátor lemerülése esetén: 
A töltési idő kb. 3 óra, mialatt piros fény világít a kijelzőn, feltöltés után kikapcsol a fény 
automatikusan. 
A készüléket feltöltheti: 
1. A mellékelt szivargyújtón keresztül 

2. USB kábellel összekötve egy számítógépen keresztül (nem tartozék) 

3. konnektoros töltőn keresztül (nem tartozék) 
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Termék adatai 
 

G-sensor beépített G-sensor 

LCD képernyő mérete 3.0 LTPS 16:9 

Optika 170A+, ultra széles Angle lencsék 

Nyelvbeállítások Angol, magyar, orosz, olasz, lengyel, kínai, stb 

Video kiterjesztése M-JPEG 

Video felbontása 1080p 

Fénykép kiterjesztése JPEG 

Mozgás érzékelő funkció van 

Memória Beépített memória 32MB 

Camera model 1200 W 

Memória kártya micro SD maximum 32 GB 

Mikrofon van 

Beépített hang van 
Éjszakai üzemmód van 

Video format PAL/NTSC 

Frekvencia 50Hz/60Hz 

USB PC-Kamera 

Áramellátás 5V 1A 

Akkumulátor Beépített 200mAh 

 
 

Probléma elhárítás 
Normál üzemi körülmények között hibaelhárítás esetén, ha a termékkel probléma merül fel, kérjük, 
olvassa el az alábbi tájékoztatót. 

 
Nem tud fényképet, vagy videot készíteni: Ellenőrizze, hogy a memóriakártya a helyén van-e. 

 
A videó automatikusan leáll: A nagy felbontású video sok helyet foglal, így használjon SDHC 
gyorsaságú micro SD kártyát. 

 
A visszajátszott videók hibajelzése: 
Formatálja újra a kártyát (a rajta lévő adatokat mentse le, mert formázásnál elvesznek)  

 
A felvétel homályos: 
Ellenőrizze le a lencse tisztaságát, ujjlenyomatokat távolítsa el 

 

Az égi vagy vízi felvételeknél nagyon sötét a kép vagy nem megfelelő színű: 
A nagy kontraszt miatt felborulhat a fehéregyensúly, kérjük, állítsa be ezt automatikusra.  

 
A képernyő csíkos: 

50 vagy 60 Hz-re állítsa be a kamerát. 
 

FONTOS TUDNIVALÓ: 
Az autós kamera nagy teljesítményfelvétellel rendelkezik. Működés közben szükséges, 
hogy folyamatosan a szivargyújtóba legyen dugva. A kamerában akkumulátor is található, de az csak 
a rövidebb ideig tartó áramkimaradásra, a felvétel megszakadás ellen van beépítve. 
Ha nem helyez a kamerába micro SD kártyát, az rövid időn belül kikapcsol. Ez nem hiba, ez 
alaptulajdonság, egyfajta védelmi funkció. 
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A kamera kijelzőjén védőfólia található, ami a szállítás közbeni karcolódástól védi. Ha karcosnak 
találja a kijelzőt, kérjük, húzza le róla védőfóliát! 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASONLÓ TERMÉKEK 

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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