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AUTÓS DVR
MODEL ST-2274

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott autós DVR-t választotta!
Üzembe helyezés előtt olvassa el az alábbiakat, és ennek figyelembe vételével végezze
telepítést.

1.Infra LED
2.Lencsék
3.USB bemenet
4. SD/MMC kártya foglalat
5.Rögzített anya
6.Idő beállító kapcsoló
7.Felvétel / lejátszás kapcsoló
8.Működés kijelző LED

el a

9. Elem fedél
10.Ki/Be kapcsoló
11.Mód kapcsoló (Felvétel/lejátszás)
12.Töltés kijelző LED
13. 5V-os közvetlen feszültség bemenet
14.Mikrofon
15.AV kimenet

A készülék tartozékai:
- Használati utasítás
- USB kábel
- Li-ion újratölthető
- akkumulátor 12/24V autós töltő
- AV-kimeneti kábel
- DVR szerelőkeret
DVR gépjárműben történő használatra
Infra megvilágítás nappali és éjjeli felvételekhez
Ciklikus felvétel és videó idő kijelzéssel
Használjon SD/MMC memória kártyát 128MB-tól 8GB-ig
Működés
1) A készüléket a 10-es (KI/BE) kapcsoló megnyomásával tudja aktiválni.
2) Két áramellátási lehetőség van
(a) Használja a csomagban található Li-ion újratölthető akkumulátort
(b) Csatlakozzon a csomagban található 12/24V-os autós töltőhöz
3) Az infra LED sötétben automatikusan működésbe lép.
4) A Li-ion akkumulátor tölthető a 12/24V-os autós töltővel vagy USB kábellel. A töltés folyamán töltőn
lévő jelző pirosan világít. A töltési folyamat kb. 3-4 óra alatt fejeződik be,
Idő beállítás
A felvétel megkezdése előtt állítsa be a pontos időt a TV és az AV kábel segítségével. Először állítsa
le a felvételt, nyomja meg a 7-es lejátszás gombot.
A kék LED villogása leáll. Az idő beállítás menübe történő belépéshez nyomja meg a 6-os idő beállítás
gombot. Nyomja meg a 7-es Felvétel/lejátszás gombot a dátum formátum kiválasztásához
(NN/HH/ÉÉÉÉ), nyomja meg a 6-os idő beállítás gombot a megfelelő pozíció kiválasztásához és
módosítsa a 7-es és 11-es Felvétel/lejátszás gombbal. Válassza a következő pozíciót az Idő gombbal.
Nyomja meg az Idő gombot amikor a másodperc kiválasztás megerősítésre került.
Felvétel
Nyomja meg a 10-es (KI/BE kapcsoló) gombot, a készülék bekapcsolásához és az automatikus
felvételhez. A kék LED villog jelezve a felvételt. A felvétel az SD/MMC kártyán kerül tárolásra. A
leállításhoz nyomja meg a 7-es Felvétel gombot, a kék LED nem villog tovább, jelezve, hogy a felvétel
leállt. Ha folytatni akarja a felvételt nyomja meg újra a 7-es Felvétel gombot.
AV kimenet
Csatlakoztassa a AV - kimenet kábelt a videó bemenethez (sárga = videó, fehér = hang).

Nyomja meg a 11-es Üzemmód gombot a lejátszás módba történő belépéshez, majd a 7-es (lejátszás
gomb) megnyomásával kiválaszthatja az utolsó felvételt, nyomja meg a 6-os idő beállítás gombot és
válassza ki a kívánt felvételt majd indítsa el a 7-es gombbal. A 6-os Idő gomb 8-szoros sebességre
gyorsítja.
A 7-es gomb megnyomásával tudja megállítani a lejátszást vagy automatikusan megáll a felvétel
végén.
Figyelem:
1)A DVR nem tartalmaz beépített memória kártyát. Használat előtt helyezze be az SD/MMC kártyát
2)A DVR a felvételeket ciklikusan készíti, ami azt jelenti, hogy ha megtelik a memória kártya az új
felvétel a legrégebbi rögzítés törlésével, annak helyére kerül. Az új ciklus elkezdése 2-8 mp-et vesz
igénybe, ezalatt felvétel nem készül.
(Figyelem: Másolja vagy törölje az SD kártyát ha szükséges)
3)Amikor a LI-ion elem feszültsége alacsony egy figyelmeztető hangjelzés hallható és a készülék
automatikusan kikapcsol 30 mp múlva.
PC lejátszás
Csatlakoztassa az USB kábelt és mint új meghajtó olvassa le a rajta lévő adatokat, Media Player
Classic-kal vagy VLC Player-rel játssza le a fájlokat vagy vegye ki az SD kártyát és USB adapterrel
olvassa le.
Az összes 2 perces fájl szerepel a dátum és idő szerinti listában, és magán a videón is megjelenik az
idő kijelzés.
Technikai adatok:
1) Felvétel felbontása: 640x480 pixel
2) Felvett file AVI formátum, Windows media classic player-rel/VLC Player-rel játszható le
3) Ismételt tárolás 2 perces szekciókban
4) Táp ellátás: Li-ion újratölthető akkumulátorral vagy 12/24V-os autós töltő
5) SD/MMC memóriakártya szükséges (256MB-tól 32GB-ig)
6) Mikrofonnal történő hangfelvétel
JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú DVR kamera DC12V – DC24V hibamentes működéséért a.
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától
számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő: két év.
TÍPUSSZÁM

: ............................ST-2274....…........……

ELADÁS KELTE

: ............................................………………

PH.

..............................................

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrész
ellátással egybekötött javító-szervizelő szolgáltatást a GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT biztosítja az
alábbi címen: Budapest XIV. Angol u. 36. Nyitva tartás: hétfő-péntek 9.00-16.00 Tel: 267-6470
Vevő jelen jótállási jegy alapján termékcserére jogosult, amennyiben a tulajdonában levő készülék
nem javítható, illetve a készülék rendeltetésszerinti használata javítással nem elérhető, továbbá a
készülék javítása 15 napon belül nem oldható meg, netán kölcsönkészülék biztosítása mellett a
készülék javítása 30 napnál hosszabb időt venne igénybe.
Vevő továbbá a vásárlástól számított 72 órán belül, amelybe nem számít bele azon időtartam,
ameddig az értékesítést végző üzlet bármely oknál fogva zárva tartott a készülék meghibásodása
esetén termékcserére jogosult. Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával
kapcsolatban vita keletkezik, úgy a FOGYASZTÓVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG Budapest, VIII.,
József krt. 6. állásfoglalását kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes
Bírósághoz kell fordulni.
JAVÍTÁSI SZELVÉNY
Hibabejelentés kelte:..................................
Bejelentett hiba:
..................................
Hibaelhárítás módja :..................................
Hibaelhárítás kelte: ..................................

............................................
SZERVIZ

Jogaink érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!
IMPORTŐR:
GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. 1149 BUDAPEST ANGOL U. 36.
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA
FORG. HOZ. ENG. SZ.: e ……

http://www.global-export-import.eu

”E-mark” Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of Conformity
Vállalkozásunk / Our company
GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT…………………………………………………………………………………………
Importőr (első forgalmazó) neve
1149 BUDAPEST ANGOL U. 36………………………………………01-09-664413……………………………………
Importőr ( első forgalmazó ) címe és a cégbejegyzés száma Address & ID number
Kizárólagos felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termék / We declare herewith that the below
product:
……………………………………………….DVR kamera…/ DVR camera…………...…………………………………..
Article number:
Az áru azonosítója, cikkszáma: ST-2274……………...……………………………………………………………………..
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1149 BUDAPEST ANGOL U. 36.
…………………………(a termék eredete, a gyártó nevében mint magyarországi forgalmazó, címe)………………...
The name & address of Distributor
Amelyre ezen tanúsítás vonatkozik, megfelel az alábbi normatíváknak és bizonylatoknak:
Comply with directives and standard sas below:
EMC standard: 72/245/EEC as amended by 95/54/EC 2006/28/EC …………………………………………………….
A csatolt alapján …TEST REPORT NO.…………………………………………………………………………………….
A termék ”e mark” megfelelőségi jelöléssel van ellátva
The product supplied witn CE marking

e17
Budapest, 2009. 09. 04.
A nyilatkozat helye és kelte

Sólyom Péter
ügyvezető igazgató
A meghatalmazott személy neve, beosztása

A műszaki dokumentáció tárolási címe:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1149 BUDAPEST ANGOL U. 36.
The respective documents are stored at: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1149 BUDAPEST ANGOL U. 36.

www.global-export-import.eu

