
Használati útmutató (kulcsszavakra): 

 

1. bekapcsoló  2. funkció kapcsoló 3. lefele gomb         4. OK gomb 

5. mód-kapcsoló  6. kikapcsoló  7. törlés gomb / mikrofon         8. Üzembe-helyező kapcsoló 

9. memória kártya 10. mikrofon  11. képernyő          12. lencse 

13. konzol felület  14. USB   15. Infravörös lámpa 

 

Üzembe-helyezés: 

1. Beépített akkumulátor 

2. 2. USB-töltés 

Jellemzők: 

Mielőtt a memória-kártya behelyezésre, illetve a készülék bekapcsolásra kerül, kérjük formázza meg a 

memória-kártyát, mivel minden fájl a kártyára kerül.  

1. BE/ki-kapcsolás 

Üzembe helyezés: egy rövid gombnyomással nyomja meg a „bekapcsoló gombot”. 

Kikapcsolás: hosszanti nyomás a „bekapcsoló gombra”. 

Más: ha gépkocsi-töltőre köti a készüléket, az automatikusan tölti magát. A kikapcsolás vagy beállított 

időre, vagy manuálisan történhet. 

2. Rögzítés:  

A „video-felvétel” módban megnyomva az „OK” gombot megkezdi a felvételt, lenyomva azt, leállítja és 

lementi a video-fájlokat. 

3. A kamera:  

Fotó: fotózás-módban lenyomva az „OK” gombot, megkezdi a fotózást. 

4. Lejátszási funkció: 

Lejátszás: A funkció beállítása után a „ bekapcsolás - on” vagy a „lefele - under” gombok használatával 

a megfelelő fájlokat ki tudja választani és az „OK” gomb megnyomásával lejátszható a felvétel. 

5. Plusz/kioldó funkció: 

Lezárás: felvételi „video” módban nyomja le a „lezárás” gombot, így a lejátszott video le van védve 

Kioldás: lejátszási módban a beállítások menüpont alatt ki lehet oldani a lezárást 

6. Közelítés: 

Közelítés: video, illetve fényképezési funkcióban nyomja meg a „key-kulcs” és a lefele-down” 

gombokat a maximálisan 4szeres közelítéshez. 

7. Töltés-funkció: 

Ha gépkocsi-töltésre van lehetőség, akkor dugja be a töltőt a szivargyujtóba, mely az automatikusan 

elindul, majd nyomja meg az „üzemben helyezés -power button” gombot a video-funkció eléréséhez.  



 

Video-funkció: 

Video funkciónál a „Menu” billentyűzet megnyomásával beállítható a video kimenete: 

1. A video formátuma HD/D1/VGA 

HD: A video lejátszás 1280*720 

D1: A video lejátszás 848*480 

VGA: A video lejátszás 640*480 

2. Folyamatos felvételi idő: 2perc/5perc/15perc 

3. Mozgás-érzékelés: be/kikapcsolás 

Bekapcsolás: Felvétel mód beállítás: DVR nem fog működni 

Kikapcsolás: Felvétel mód megállítás, és amikor egy tárgy a kamera előtt elhalad, automatikusan 

megnyitja a videót. 

4. Video hang: be/kikapcsolás 

Bekapcsolás: Ez a beállítás a video-fájlok hanganyagának beállítása 

Kikapcsolás: Ez a beállítás a hangtalan felvételek kezeléséhez. 

5. Video-idő beállítás: ki/bekapcsolás: 

Kikapcsolás: A felvételen nem jelenik meg az idő. 

Bekapcsolás: A felvétel jobb alsó sarkában megjelenik az aktuális idő. 

6. Késleltetett kikapcsolás: zárolva/10 másodperc/30 másodperc: 

Zárolás: A felvételi módot kapcsolja le vagy húzza ki az USB töltőt és azonnal lekapcsol 

Állapot: 10 másodperc: A leállítás 10 másodperc után érinti a felvételt és a lekapcsolást 

USB kikapcsolása: 10/30 másodperc után: A leállítás 10/30 másodperccel az USB kihúzása után leáll 

Fénykép funkció 

Fényképező módban nyomja le a „Menu-menü” gombot, majd lépjen rá a fényképezési felületre: 

1. Fényképező funkció: lezárás/önálló – 2 másodperc/önálló- 10másodperc/sorozatlövés 

Lezárás: Nyomja meg az „OK” gombot az azonnali foto-készítéshez 

Önálló-2 másodperces: nyomja meg az „OK” gombot és a 2másodperces késleltetést 

Önálló-10 másodperces: nyomja meg az „OK” gombot és a10másodperces késleltetést 

Folyamatos: nyomja meg az „OK” gombot és 3fotó-készítését 

2. A kép mérete: 5M/3M/2M/1M 

5M: állítsa be a fénykép-felbontást 2592*1944-re 

3M: állítsa be a fénykép-felbontást 2048*1536-ra 

2M: állítsa be a fénykép-felbontást 1600*1200-re 

1M: állítsa be a fénykép-felbontást 1280*1024-re 

3. A kép minősége: szuper jó/jó/ normál 

4. Exponálás: -2.0-2.0 

negatív, az eredmény homályos, pozitív, az eredmény részlegesen világos 

5. CD: bekapcsolás/kikapcsolás 

Rendszer-funkciók 

Kattintson a „menu” lehetőségre, majd a funkció-„mode” opcióra, hogy a  kijelző-felületen megjelenjen a 

rendszer-funkció: 

1. dátum és idő beállítás: Állítsa be az aktuális időt és annak formátumát: 

2. automatikus lekapcsolás: 1 perc/3 perc/ 5 perc 

1 perc: automatikusan lekapcsol a készenléti állapot 1 perc után 

3 perc: automatikusan lekapcsol a készenléti állapot 3 perc után 



5 perc: automatikusan lekapcsol a készenléti állapot51 perc után 

Kikapcsolás: A készenléti állapot nem kapcsol ki. 

3. Hang: lezárt lencsével/üdvözlő hang/billentyű hang/ hangerő 

Lezárt lencsével/nem lezárt lencsével-választható. 

Billentyű hang: választható, hogy be/kikapcsolva legyen. 

4. Nyelvezet: 13 nyelven 

5. TV: NTSC/PAL 

6. hálózati frekvencia: 50Hz/60Hz 

7. Formázás: törölje a memória kártya tartalmát 

8. Infravörös fény: bekapcsolva/kikapcsolva/automatikus 

Lezárva: Lekapcsolja az infravörös lámpát 

Nyitva: Bekapcsolja az infravörös lámpát 

Automatikus: Amikor a berendezés alacsony megvilágítást észlel, akkor automatikusan bekapcsol az 

infravörös fény. 

9. Gyári beállítások visszaállítása 

10. Verzió-információ: jelenlegi verzió-rendszer: 

Adat-letöltés: 

1. USB-n keresztül kapcsolódjon a számítógépre, majd válassza ki a „HDD” funkciót 

2. A számítógépen válassza ki a „cserélhető adattároló” ikont 

3. A DCIM/100MEDIA könyvtárba töltsön le adatokat  

 

Műszaki paraméterek: 

LCD kijelző-méret 2.4 inch-es nagy felbontású kijelző 

Maximális video-felbontás HD (1280*720) 

Video-formátum AVI 

Kép-felbontás 5M (2592*1944) 

Fénykép-formátum JPG 

TF kártya 4G-32G memóriás  

Infravörös éjszakai fény – funkció Támogatott 

Mikrofon Belső 

Működési felület 5VDC/1A 

Akkumulátor Beépített 

 

Megjegyzés: A cég által minden jog fenntartva a termék működésbeli és kivitelezési változtatásaihoz.  

Az esetleges működési hibából adódó károkért cégünk felelősséget nem vállal. A termékekben előforduló 

gyártási különbségek fellelhetőek, de ezek a készülék alapparamétereit nem befolyásolják. A készülék lítium-

polimer akkumulátorral felszerelt, amely bizonyos karbantartást igényel. Hosszabb idejű töltésmentes időszak 

után az akkumulátor károsodhat, vagy végképp tönkremehet. Javasoljuk maximum 60 naponta megelőző töltés 

alkalmazását, illetve lemerült készülék akkumulátor feltöltését. 

 


