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AUTÓS KAMERA MASSZÍV HÁZBAN 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

 

 

Ez a nagy felbontású digitális HD minőségű kamerarendszer a legújabb 
fejlsztésekkel készült. Hagyományos HD kamera és autós kamerarendszernénk  
is használható. Full HD 1920x1080P felvételek és 5 megapixel felbonású képek  

rögzítésére alkalmas. SD kártya használatával még részletesebb felvételeket  
rögzíthet, amiket HDMI kábellel TV-re is kivetíthet. 

 

 

A készülék előkészítése: A kamera a gépkocsi szélvédőjére szerelhető. Felszerelésnél 

ügyeljen, hogy ne zavarja Önt a szabad kilátásban. Első felhelyezés előtt, illetve alkalmanként 

célszerű egy száraz kendővel óvatosan megtörölni a kamera lencséjét. 

 
Tápellátás Li-ion akkumulátorról: A készülék rendelkezik egy beépített Li-ion 
akkumulátorral. A menetrögzítő bekapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartsa 
lenyomva az ON/OFF gombot. Kikapcsoláskor tegye meg még egyszer ugyanezt. Töltés: USB 
kábelen keresztűl, vagy a gépkocsi szivargyújtó töltőről. A töltés ideje alatt egy piros LED 
világít, ha a töltés befejeződik, akkor a LED elalszik. 
 
Tápellátás a gépkocsi töltőről (szivargyújtóról): Csatlakoztassa a készüléket a gépkocsi 
töltőhöz. A menetrögzítő automatikusan elkezdi a felvételt, amikor elindítja a motort. 
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Amikor leállítja az autót, akkor a készülék leállítja a felvétel készítését és elmenti a 
memóriakártyára az utolsó file-t (csak akkor, amikor a szivargyújtó csatlakozó működése 
összefügg a motor indításával). 
 
Felvételkészítés üzemmód (VIDEO): A menetrögzítő bekapacsolása után a visszajelző dióda 
jelzi a működést, és automatikusan bekapcsol az alapértelmezett felvételi opció. A felvétel 
AVI formátumban kerül rögzítésre az SD/MMC memóriakártyán. Ahhoz, hogy leállítsa a 
felvételt nyomja meg a REC/SNAP nyomógombot és a felvétel le fog állni, illetve a LED el fog 
aludni. 
 
Fényképezés üzemmód (FOTO): Kapcsolja be a menetrögzítőt és nyomja meg a MODE 
nyomógombot ahhoz, hogy belépjen a rögzítő üzemmódba. A fénykép készítéséhez nyomja 
meg a REC/SNAP nyomógombot. 
 
A felvételek áttekintése és törlése (LEJÁTSZÁS): Kapcsolja be a menetrögzítőt és nyomja 
meg kétszer a MODE nyomógombot ahhoz, hogy belépjen az áttekintés üzemmódba, majd 
nyomja meg a DOWN vagy az UP nyomógombot, hogy megjelenítse az adott file-t. Ha az 
állomány egy felvétel, akkor lejátszhatja a REC/SNAP nyomógomb segítségével. Ha ki 
szeretné törölni a file-t, akkor nyomja meg a MODE gombot, hogy beléphessen a törlés 
üzemmódba, majd válassza ki a SINGLE (egy file), ALL (összes file), vagy a SELECT (kiválasztás) 
opciók egyikét A REC/SNAP és a DOWN vagy UP nyomógombok segítségével, majd erősítse 
meg döntését a REC/SNAP nyomógombbal. 
 
FIGYELEM: néhány SD memória fajtánál problémák léphetnek fel a felvételek lejátszásnál a 
menetrögzítőben. Ebben az esetben próbálja visszaállítani a gyári beállításokat - kapcsolja ki 
a készüléket ON/OFF nyomógombbal, majd állítsa vissza a gyári beállításokat a RESET 
nyomógombbal. FONTOS - az SD memóriakártyán lévő adatok és a memóriakártya maga is 
megsérülhet a lenti művel végrehajtásával, így a felhasználó kizárólag csak a saját 
kockázatára végezheti. Ha továbbra is problémák lépnek fel a lejátszással, vegye ki az SD 
memóriakártyát, amikor a készülék be van kapcsolva, majd kapcsolja ki a készüléket és 
kapcsolja be ismét az ON/OFF nyomógomb segítségével. 
 
 
 
Beállítások és funkciók: Kapcsolja be a menetrögzítőt. A Felvétel üzemmódban nyomja meg 
a MENU nyomógombot ahhoz, hogy hozzáférjen a választási opciókhoz. A DOWN/UP 
nyomógombok segítségével válassza ki a kívánt beállításokat, majd erősítse meg a döntését 
a REC/SNAP gomb segítségével. Nyomja meg a MENU gombot, hogy visszatérjen az előző 
beállítási szinthez. 
 
Felvételi üzemmód: 1. Felbontás: Válassza ki a kívánt felbontási módot. Minél nagyobb 
értéket választ, annál jobb lesz a felvétel minősége, viszont annál több helyet fog a 
memóriakártyán foglalni a felvétel. 2. Dátum: Kikapcsolás / Csak dátum / Dátum és óra 3. 
Mozgásérzékelő: Bekapcsolva / Kikapcsolva FONTOS: Ha a mozgásérzékelő be van kapcsolva, 
a menetrögzítő automatikusan elindítja a felvételt, ha mozgást érzékel. A felvétel megáll, ha 
nincsen mozgás 4. Hangfelvétel: Kiválasztás bekapcsolva/kikapcsolva 5. Felvételhossz: 
válasszon (3/5/10/15) perc között, hogy beállítsa a felvétel hosszát. 
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Beállítás üzemmód: Attól függetlenül, hogy a felvétel vagy a fényképezés üzemmódban van, 
nyomja meg kétszer a MENU nyomógombot, hogy belépjen a beállítások üzemmódba. 1. 
Format (formatálás avagy teljes törlés): az SD memóriakártyán levő adatok teljes kitörlése. 2. 
Language (nyelv): Válassza ki a kívánt nyelvet (angol, kínai, japán, orosz) 3. RESET (gyári 
beállítások visszaállítása) Light Frequency (frissítési frekvencia): beállítható (50/60 Hz) 4. 
Date input (időbélyeg): beállíthat dátumot és órát, amely látható lesz a felvétel közben. 
A DOWN/UP valamint a REC/SNAP nyomógombok segítségével. USB üzemmód: 
Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB kábel segítségével. Az SD 
memóriakártyának benn kell lennie a készülékben. A számítógép automatikusan felismeri a 
készüléket cserélhető lemezként. Figyelem! Az adatátviteli sebesség néhány esetben 
eltérhet. FONTOS: Ha betelik a memóriakártya a készüléken, akkor a felvételek 
automatikusan felülíródnak 3 másodperces szünetfelvétellel. 
 
Memóriakártya behelyezése: 
1. Helyezze az SD kártyát a nyílásba a jelzett módon. A helytelenül behelyezett kártya 
károsodást okozhat. 
2. Használja a SDHC specifikációt az SD kártya sebességéhez mérten. 
3. Ha a készülék nem képes a kártyáról betölteni az adatokat, formatálja újra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASONLÓ TERMÉKEK 

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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