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Autós Eseményrögzítő SLIM GOLD U HD fémházas kamera használati utasítás
1. Kamera
2. IR fény
3. képernyő
4. Menü
5. Fel
6. OK
7. Le
8. Mód
9. USB
10. konzol
11. Mikrofon
12. SD kártya helye
13. Ki/bekapcsolás
14. Reset
A gombok funkciói
1. OK
Video felvétel és fényképezés jóváhagyása. Felvétel módban röviden megnyomva a gombot
elkezdődik a felvétel, újabb rövid megnyomás esetén leáll. Fényképező módban röviden megnyomva
fényképezni kezd, menü módban röviden megnyomva jóváhagyja a kijelölt opciót.
2. Módok választása
Készenléti állapotban tud váltani a módok között: Videofelvétel, Fényképezés, Hangfelvétel, Video
lejátszás
3. Ki- és bekapcsolás
- DVR ki- és bekapcsolása,
- készenléti állapotban az éjszakai fény ki- és bekapcsolása.
4. Fel
A menüben tud felfelé léptetni a választható opciók között.
5. Menü
Röviden megnyomva a gombot előhozza a funkció beállításait. Röviden nyomogatva folyamatosan
váltogat a beállítások között.
6. Le
A menüben tud lefelé léptetni a választható opciók között.
Videofelvétel és fényképezés alapvető műveleteinek leírása
1. Ki- és bekapcsolás
Hosszan megnyomva bekapcsol a DVR, miközben a piros jelzőfény világít. Ismételten hosszan
megnyomva a gombot a DVR kikapcsol, ebben a pillanatban a jelzőfény kialszik. Alacsony töltöttség
esetén a DVR figyelmezteti az alacsony töltöttségre, majd automatikusan kikapcsol.
2. Felvétel mód
Röviden megnyomva a Mode gombot a felvétel módra vált, és megjelenik a Rec ikon a képernyő bal
felső sarkában. Röviden megnyomva a Rec/photo-t a felvétel elkezdődik. A Rec ikon villogni kezd,
amíg villog a Rec jelzőfény, addig a felvétel folyamatban van.
3. Fényképező mód
Röviden megnyomva a Mode gombot válthatunk a fényképezésre, ekkor egy fényképezőgép ikon
jelenik meg. Röviden megnyomva a Rec/photo-t a fényképezés elkezdődik, egy villanás a képernyőn
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jelzi, ha a fénykép elkészült.
4. Video/fénykép lejátszása
Röviden megnyomva a Mode gombot válthatunk a lejátszás módra, ahol a lejátszás ikon jelenik meg
a képernyő bal felső sarkában. A Fel gomb rövid megnyomásával felfelé váltogathatunk a fájlok
között. A Le gomb rövid megnyomásával lefelé léptethetünk. Az OK gomb rövid megnyomásával
lejátszhatjuk a kiválasztott fájlt.
5. Menü beállítások
A Menu gomb rövid megnyomásával előhozhatja a menüt. A Fel és Le gombok rövid megnyomásával
tud váltogatni az opciók között. Válassza ki a kívánt opciót, amit módosítani kíván és nyomja meg az
OK gombot röviden.
6. Kilépés a menü beállításokból
Menu gomb rövid megnyomásával kiléphet a menü beállításaiból.
7. Időbeállítás
Röviden megnyomva a Menü gombot a beállításokba léphet, röviden megnyomva a Le gombot a
dátum beállításaihoz léphet. Az OK gombbal beléphet, az OK gomb újabb megnyomásával
változtathat az év/hónap/nap/óra/perc/másodperc között, ezeket a le/fel gombokkal tud léptetni a
kívánt értékig, az OK gombbal véglegesítheti a beállítást.
USB mód
A számítógéphez csatlakoztathatva a DVR-t az USB kábellel, a DVR automatikusan csatlakozni fog,
ebben a módban a video és fényképfelvételek hozzáférhetőek.
Akkumulátor használat
1. akkumulátor jelzései:
- 3 csík: Akkumulátor fel van töltve
- 2 csík: enyhén alacsony töltöttség
- 1 csík: alacsony töltöttség
- 0 csík: akkumulátor üres
2. A piros jelzőfény világít, miközben tölt a készülék. A teljes töltés ideje kb. 180 perc, és a piros
jelzőfény automatikusan kialszik, amikor az akkumulátor feltöltődött. Háromféleképpen töltheti a
készüléket: - adapterrel - USB kábelen keresztül a számítógépről - szivargyújtós autóstöltőről.
Megjegyzés: ha a készülék hibás művelet miatt lefagy, összeomlik, kérjük, távolítsa el az
akkumulátort, vagy nyomja meg a reset gombot a készülék újraindításához.
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A készülék jellemzői
Érzékelő
Kijelző
Lencsék
Éjszakai látásmód
Adattárolás
Fénykép formátum
Nyelvek
Video formátum
Video felbontás
G-szenzor
Automata kikapcsolás
Akkumulátor
Akkumulátor kapacitás
Töltés feszültség
Támogatott operációs rendszerek
Év/Hónap/Nap

HD CMOS érzékelő
2.4” színes kijelző
Fix 120 fokos lencse
Egy éjszakai fény
Mini SD kártya, max 32 GB
JPEG
Angol, kínai, francia, német, cseh, olasz, portugál, orosz,
spanyol, lengyel
AVI
VGA: 640*480
N/A
1perc, 3perc, 5perc, kikapcsolva
Polimer Li akkumulátor
180 mAh
DC-5V
Windows me/2000/2003/XP/Vista/Win7/Macos, Linux
Támogatott

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
A kamera kijelzőjén védőfólia található, ami a szállítás közbeni karcolódástól védi. Ha karcosnak
találja a kijelzőt, kérjük, húzza le róla védőfóliát!

Hibaelhárítás
Rendeltetésszerű használat esetén, ha hiba merül fel, kérjük a következők szerint járjon el:
- Ha nem tud fényképet, videót készíteni, lehetséges, hogy a TF kártyán nincs elég hely, esetleg
zárolva van.
- Ha felvétel közben automatikusan megáll a felvétel, lehetséges, hogy túl nagy felbontású a
videofelvétel, használjon SDCH kompatibilis nagy sebességű TF kártyát (C4 vagy C6).
- Ha a felvételek visszajátszása közben "file error" (Fájl hiba) felirat jelenik meg, akkor TF kártyán
történt adathiba, a fájl sérült, vagy hiányos, ilyenkor formázni kell a TF kártyát.
- Amennyiben homályos képeket csinál a készülék, ellenőrizze, hogy tiszták-e a lencsék, esetleg nincse rajtuk ujjlenyomat, törölje le puha törlőkendővel a lencsét.
- Ha vízszintes csíkok jelennek meg a képeken, ez a rossz fényerő beállításokból fakad. A helyi
energiafrekvenciát állítsa 50HZ, vagy 60Hz-re.
Ha a készüléken röviden megnyomja a reset gombot, a készülék újraindul.
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