
www.autokihangosito.hu 
 
 

 1 

 

 

HD CAR Camera 

 

Az autós kamera beállítási utasítása: 

 

Felhasználói kézikönyv 

 

   
 

Gombok elhelyezkedése és funkciói: 

Az 1-es Reset, 2-es fel, 3-as Mode, , 4-es ok.  

 5. Menü 6. Le 7.Power  8, TF kártyahely 9,Zár 10.USB port, 11.Konzol tartó hely 12. Nincs, 13. mic, 

14.Infravörös LED 15. Lens.16, 2.7 "LCD 17.AVOUT 

  

A készlet tartalma: 

Használati útmutató, USB kábel, USB autós töltő 5-12V-os áramellátás, AV kábel  

 

Funkciók: 

Az autóskamera egyszerűen telepíthető, csak a készüléket kell a szélvédőre erősíteni, az  autós töltőt 

csatlakoztatni kell az autóhoz, és igéyn szerint el lehet rejteni a kábeleket. 

 

A kamera töltése: 

- töltse fel a Li-ion akkumulátort. 

- csatlakoztassa az USB autós töltőt. 

- Csatlakoztassa a számítógéphez USB kábelen keresztül. 

 

Jegyzet: 

 Amikor elkezdi tölteni az eszközt, a zöld lámpa bekapcsol, ha a zöld felvillan, az eszköz kikapcsol, ha a DVR 

(kamera)teljesen fel van töltve. (300mah az akkumulátor) folyamatos akkumulátor használatra nem alkalmas, 

folyamatos töltést igényel. 
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 Amikor az autó elindul, a DVR automatikusan rögzíti a felvételt, 15 másodperccel a kikapcsolás után a DVR 

automatikusan bezáródik, és menteni fogja a rögzített fájlt. 

 

Figyelem: 

Csak olyan autóban használhatjuk, amelynek teljesítménye 5-12V.hosszan nyomjuk meg a bekapcsológombot, 

és a tápellátás kikapcsolása után zárjuk le a DVR(kamerát). 

 

Felvételi mód 

1. nyomja meg a bekapcsológombot és csatlakoztassa az USB autós töltőt, a DVR belép a felvételi módba, 

először a TF kártyát helyezze be. Ha kék fény villog, a fájlok a TF kártyára kerülnek. 

 

2. Amikor kihúzza az USB autós töltőt vagy hosszan nyomja a bekapcsológombot, a DVR ki kapcsol, és a kék 

fény nem villog. 

 

G-szenzor 

Ha az autó ütközik, a rögzített videofájlok olyan fájlként lesznek elmentve, amelyet az EVE elején neveznek el, 

a videofájl nem kerül törlésre ciklus felvételkor. 

 

Sürgősségi zár 

Felvétel közben rövid ideig tartsa nyomva a rögzítő gombot a folytatódó fájl rögzítéséhez, a fájl mentése SOS 

kezdetként történik, a videofájl nem kerül törlésre ciklus rögzítéskor 

 

Fotó üzemmódban 

1 Nyomja meg a Power gombot a DVR indításához, és nyomja meg a megerősítő gombot a felvétel leállításához. 

2 Ezután nyomja meg rövid ideig a mód gombot, hogy belépjen a fotózás módba. 

3 A fényképek készítéséhez nyomja meg a megerősítő gombot(Ok). 

 

Éjjellátó funkció 

A felvételi és fényképfelvételi üzemmód alatt nyomja meg a bekapcsológombot az infravörös led 

bekapcsolásához vagy bezárásához. 

 

Fájlok megtekintése és törlése 

1). Indítsa el a DVR-t és nyomja meg a megerősítő gombot a felvétel leállításához, nyomja meg kétszer a mód 

gombot a lejátszás módba való belépéshez. 

2).Nyomja meg az UP gombot a rögzített fájl kiválasztásához, és nyomja meg a megerősítés gombot a fájlok 

lejátszásához vagy megtekintéséhez. 

3).A lejátszás után nyomja meg a menü gombot. 

4):Nyomja meg a gombot a törlés vagy formázás kiválasztásához. 

5).A művelet befejezéséhez nyomja meg a menü gombot. 

 

Menüfunkciók beállítása 

1 indítsa el a DVR-t, vagy állítsa le a felvételt, nyomja meg a menüt a menübeállításhoz. 

2 Nyomja meg az UP vagy a Down gombot az adott paraméter kiválasztásához, végül nyomja meg a megerősítő 

gombot a művelet megerősítéséhez(Ok). 

3 Nyomja meg a Menu gombot a beállítási felület bezárásához az összes funkció befejezése után. 

 

Idő / dátum 

Egy rövid dupla kattintás után nyissa meg a menügombot (MENU). Nyomja meg az OK gombot a beállításhoz 

és a gombok megnyomásával az érték beállításáhozléphet, Az  OK gomb a pozíciók megváltoztatásához, a 

menüből való kilépéshez valamint a hozzárendelt beállítások után. (Tipp: A felvételi folyamat nem tudja 

beállítani a menü üzemmódot, nem kell megnyomni az OK gombot, hogy szüneteltesse a videót, mielőtt 

működésbe lépne.) 

 

Képernyőkímélő: 

A DVD megnyomása a MENU gomb megnyomásával történik, majd a LE gomb megnyomásával megtalálja a 

képernyővédőt, nyomja meg az OK gombot a képernyővédő idő beállításához, ha egy percet állít be, egy perc 

múlva a képernyő automatikusan kilép. A DVR most normális működésbe kerül, nyomja meg bármelyik gombot 

a képernyő bekapcsolásához. A képernyő megjelenítéséhez kövesse a fenti lépéseket, a képernyővédők 

időbeállítása ki van kapcsolva alaphelyzetben. 
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Éjszakai látás 

A videó és a kamera üzemmódban nyomja meg a bekapcsológombot az IR fény be- vagy kikapcsolásához. 

(Tippek: az IR fény láthatatlan, miután megnyitotta a képernyőt, megjelenik egy halvány lila fény, másodlagos 

hatása visszajelzésére éjjellátó bekapcsol.) 

 

Rendszámtábla Vízjel azonosítás 

Miután duplán kattintott a menü gombra az open DVR (MENU) menüre, majd nyomja meg a gombot, hogy 

megtalálja a rendszámtábla beállításait, kattintson az ok gombra a Beállítások menü megnyitásához, nyissa meg 

vagy zárja be, nyissa meg, majd beállíthatja saját a rendszámtábla számát, a gomb rövid megnyomásával állítsa 

be az értéket, nyomja meg a MENU gombot pozíció váltásához, majd nyomja meg az OK gombot a 

megerősítéshez. A rendszámtábla nem jelenik meg a képernyőn, majd bezárja. 

 

USB mód 

Csatlakoztassa a DVR-t a számítógéphez USB-kábellel, majd nyomja meg a Power gombot, az USB menü 

automatikusan felugrik a készüléken, és két mód közül választhat: 

 

1). USB-lemez 

Ebben a módban menthetjük vagy megnézhetjük a videofájlokat vagy fényképeket. 

2). Pc-kamera 

Ebben a módban automatikusan elindul az USB video, és fényképeket vagy videocsevegést készíthetünk. 

-USB módban 

Csatlakoztassa a DVR-t a számítógéphez USB-kábellel, majd nyomja meg a Power gombot, az USB menü 

automatikusan felugrik a készüléken, két mód közül választhat majd: nyomja meg a kiválasztógombot a művelet 

megerősítéséhez.  

3, Nyomja meg a Manu gombot a funkció befejezése után. Az Idő I Dátum Egy rövid dupla kattintással nyissa 

meg a menügombot (MENU), nyomja meg az OK gombot a fel és le gombok megnyomásával az érték 

beállításához, OK gombot a pozíciók váltásához, állítsa be rövid ideig a Menu gombot. mps A felvételi folyamat 

nem tudja beállítani a menü üzemmódot, az OK gomb megnyomásával szüneteltetheti a videót, mielőtt 

működésbe lépne.) A képernyővédő A DWR a MENU gomb megnyomásával jelenik meg, majd nyomja meg a 

lefelé mutató gombot, hogy megtalálja a képernyővédőt Nyomja meg az ok gombot a képernyővédő idő 

beállításához, egy percig, egy perccel a képernyő automatikus kikapcsolása után, a DVR most normál működésű, 

nyomja meg bármelyik gombot a képernyőn A képernyő megjelenítéséhez kövesse a fenti lépéseket, a 

képernyővédők időtartamát a beállítás ki van kapcsolva. e Éjjellátó videó és fényképezőgép üzemmód, nyomja 

meg a bekapcsológombot a jobb egérgombbal való be- vagy kikapcsoláshoz Az IR fény láthatatlan vonal, a 

képernyő megnyitása után némi halvány hangulatú fény, másodlagos effektusú éjjellátó van) e Rendszámtábla 

Vízjel A kettős- kattintson a menü gombra a DVR (MENU) megnyitásához, majd nyomja meg a gombot, hogy 

megtalálja a rendszámtábla beállításait, kattintson az OK gombra a Beállítások menüpontra, válassza ki a 

megnyitni vagy bezárni, kinyitni, nyomja meg a gombot az érték beállításához, nyomja meg a Menü gombot a 

pozíciók megváltoztatásához, majd nyomja meg az OK gombot megerősítés után. A rendszámtábla nem jelenik 

meg a képernyőn, majd bezárja az e USB módot Csatlakoztassa a DVR számítógépet USB kábellel, majd 

nyomja meg a Power gombot. A menü automatikusan felugrik a készüléken, és ott van két lehetőség 17 USB-

lemez Ebben a módban, mentheti vagy megkaphatja a videó fájlokat. 2, PC-kamera Az üzemmód alatt 

automatikus felbukkanó USB-videokamerát készíthetünk és fényképeket vagy videókat készíthetünk. AVOUT 

kimeneti kép. Csatlakoztassa a DVR-t a TV-hez AV kábel segítségével, a DVR képernyője kikapcsol és HDMI 

kimeneti kép. Csatlakoztassa a DVR-t a TV-hez HDMI-kábellel, a DVR képernyője megjelenik.  
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Technikai paraméterek: 

 

 

Kijelző 

2,7 inch screen 

Pixels(felbontás) 2600W 

Látószög 170 degress 

Minimum fény 1 Lux 

Rögzítési mód Ciklikus felvétel, mozgás érzékelés 

Video formátum: AVI 

Video tömörítés M-Jpeg 

Fotó felbontás 640x480, 1280x960,1920x1080,2048x1536 

Video felbontás 1920x1080P(24fps)1440x1080/1280x720/848x480/320x240(30fps) 

Video kimenet AVOUT video output 

Video kimenet típusa Pal/Ntsc 

Töredezés mentes video igen 

Automatikus felvétel bekapcsolás támogatott 

G-sensor Amikor az autó hatást gyakorol, sürgősen mentse el a video fájt. A 

folyamatos felvétel alatt ez nem törlődik. 

Manual Lock A gomb megnyomásakor a rögzitett fájl nem törlödik 

Nyelvek Orosz, Japán, Francia, Olasz, Német,Spanyol,Portugál, Angol, 

Kinai, Tháj 

Felvételi idő 1/perc,3/perc,5/perc(opciónális) 

Audió felvétel Beépített mikrofon választható a hangfelvételek rögzítéséhez. 

Verzió szám Az eszköz menűében található a vezió és a gyártás éve 

Éjszakai látás 6db IR led 

Memoria kártya TF-kártya 

Memoria kártya kapacítása 8Gb-32GB max 

USB port Mini5pin USB2.0 

Rendszerigény Windows 2000,windows xp, windows7 stb. 

akkumulátor 3,7V polymer battery 

áramfelvétel Készenlét:200mah, felvételnél:250mah-315mah 

Tápellátás 5V1A 

Tárolási hőmérséklet -20celsius-60celsius 

Müködési hőmérséklet -20celsius-60celsius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autokihangosito.hu/

