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Autós biztonsági fedélzeti kamera
+ MONITOR 2,5”

CIKKSZÁM: LF-601

Köszönjük, hogy az altalunk forgalmazott terméket vásárolta!

Használati utasítás
A készülék kezelőgombjai

1.USB csatlakozás
2.HDMI (opció)
3. 5V csatlakozó
4. SD kártya aljzat
5.Hangszóró
6.Rögzítő csavar helye
7.Mikrofon
8.Elemtartó fedele
9..Lencse
Kijelző típusa
Video formátum és felbontás
Lencse
Felvételi időegységek
Jellemzők

Felvétel tárolása
Hang felvétele
Nyelvek
Akkumlátor
Chip+képszenzor

10. Infra LED
11.ON/OFF (ki-be ) kapcsoló - töltés jelző
12. REC/SNAP (felvétel) jelző kék LED
13. 2.5 inch LCD képernyő
14. MENÜ gomb
15. DOWN ( LE) gomb
16. UP (FEL) gomb
17. MODE (ÜZEMMÓD) gomb.
Műszaki adatok
HD 2.4 inch TFT lehajtható és forgatható
AVI, 720P VGA, 1080p
1280x960, 720x480, 640x480
100° nagylátószögű, fix fókuszú
2/5/15 perc
HDR, mozgás érzékelés, infravörös éjszakai működés, parkolás felvétel,
késleltetett kikapcsolással - mentéssel , folyamatos felvétel –törli a régit,
automatikusan induló felvétel bekapcsoláskor
SD kártya , mérete: 1-32 GB lehet
Beépített mikrofonnal
Angol, francia, német stb.
Cserélhető lithium-ion akku 50mAh
GPL VGA+GC0308 Go
Tartozékok listája:

Kézikönyv,
Rögzítő talp,
Szivargyújtó töltő (12V-5v átalakítóval)
A készülék működése, használata
Tápellátás: Kétféle táplálási lehetőség adott
A.) A beépített Li-Ion akku használatával
A felvevő a beépítés után elindítható a 11.-es ON/OFF nyomógomb min. 3 mp-es megnyomásával. A kikapcsolás
ennek a gombnak a 3 mp-es ismételt megnyomásával történik.
A töltéshez csatlakoztassa az USB töltő kábelt. A jelző LED pirosan világít a töltés alatt, a teljes feltöltéskor elalszik
B.) Szivargyújtó töltőhöz csatlakoztatva. A készülék bekapcsol, amikor a gépkocsit beindítja (a szivargyújtó feszültség alá
kerül) és kikapcsol, amikor a gyújtást leveszik. Az utolsó fájl mentésre kerül.
Felvétel készítése
A kamera bekapcsoláskor felvételi üzemmódban indul, ezt a kijelzőn a piros üzemmód jelző kör villogása jelzi. A felvétel az SD
kártyára történik. A felvétel leállítása a 12-es (REC) gomb megnyomásával lehetséges, ilyenkor a felvételi piros kör villogása
megszünik.

Kamera üzemmódok (MODE)
A MODE gombbal válthat a felvétel (video), felvétel (foto), felvétel (hang) és video / hang lejátszás között
Pl. fotó készítése: Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a MODE (17) gombot. Ha fotót szeretne készíteni, nyomja meg a
SNAP (12) gombot.
Felvételek megtekintése, törlése
Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg kétszer a MODE (17) gombot a Preview (megtekintés) üzemmódba való kerüléshez.
Az UP / fel (16), DOWN /le (15) gombokkal léptethet fel/le a felvett fájlok között. Amennyiben a kijelölt fájl video file, a REC (12)
gombbal elindíthatja/leállíthatja a lejátszást. Ha törölni szeretné a felvett fájlt, akkor nyomja meg a MENÜ (14) gombot, így a törlési
menübe jut, és a REC gombbal kiválaszthatja a Single (egyedi) vagy ALL (összes) file törlést. A törlést a REC gombbal hagyhatja
jóvá. Szintén beállíthatja a Preview módban a Thumbnail (csoportos) megtekintési módot (1-től 8-ig) .
EXIT gomb ilyenkor a (11), OK/Setup gomb (12)
Funkcionális beállítások
Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a MENU gombot (Video vagy Foto kamera módban), hogy belépjen a beállítási
üzemmódba. Nyomja meg a REC gombot, és a fel-le gombokkal válassza ki a szükséges beállítást. A beállítások befejezéséhez,
nyomja meg a MENU gombot.
A. ViIDEO Output / képbeállítások mód:
1. Size (felbontás mérete): Választható 1280x960, 720x480, 640x480 pixel
2. Time Stamp (idő kijelzés): On/Off ki/ibe idő+dátum
3. Motion detect (mozgás érzékelés): ki/be (Ha bekapcsolja, akkor mozgás érzékelésekor elindul a felvétel, és leáll,
ha nincs mozgás)
4. Audio Record (hangfelvétel): Ki/be
5. Recording time (felvételi idő): 2/5/15 perc felvételi időtartamok választhatók ki
B. SETUP / Beállítási módok
Video vagy foto módból a MENU gomb kétszeri megnyomásával juthat a SETUP képernyőhöz.
1. Format: Az SD kártya formázása
2. Language (nyelv): Kiválaszthatja a használni kívánt nyelvet
3. System reset (rendszer újraindítása+törlése): Leállíthatja a törlést, vagy végrehajtja a reset-et.
4. Liget frequency (világítási rezgés): 50/60Hz (Mo.-n az 50 Hz ajánlott)
5. Data Input (dátum megadás): Adja meg a pontos dátumot és időt a REC gombbal és az UP/DOWN gombbal
6. IR LED (infra LED-ek): Auto (automatikus be) és off (kikapcsolás)
C. Foto kamera módban az alábbi beállítások lehetségesek:
a. Size (képméret): 3M, 2M,1.3M, VGA
USB csatlakozás
Csatlakoztassa a készüléket egy USB kábellel (nem része a szettnek) a számítógéphez. Windows esetén a [My computer]
menüben megjelenik a „removable disk”. Ebben a /DCIM/100DSCIM könyvtárban megtalálja a felvett fájlokat. Ezeket átmásolhatja
a számítógép merevlemezére.
Figyelem! 1. Felvétel előtt (mindig kikapcsolt állapotban) helyezze be az SD kártyát!
1. A kamera 2/5/15 perces blokkokban rögzít. Amennyiben elfogy az SD kártyán a hely, a legrégebbi felvételeket a
készülék törölni kezdi az új felvételek számára. A törlés kb 3 mp-ig tart, ezalatt nem történik rögzítés!
2. A kamera 5V-ról működik, ezért csak a mellékelt 12/24 V-os adaptert használja, ami 5V-ot állít elő a kamera
számára!
Jó tanács: A kamera úgy működik, mint egy computer. Ha a készülék/kijelző megáll, akkor a készüléket újra kell indítani. Az újra
indítás a reset lyukon keresztül lehetséges, a mellékelt eszközzel, vagy pl. egy gemkapoccsal.
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