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Használati útmutató 
 



Ismerkedés a készülékkel:  

Név Funkciója  
  

Töltés – Csatlakoztassa a micro USB kábelt a 
1. [USB] készülék töltéséhez  

  

3. [ON/OFF   – Nyomja meg az ON/BE gombot a kamera 
BE/KI] bekapcsolásához; bekapcsolt   állapotban 

   

 nyomja meg az OFF/KI gombot a készülék 
 kikapcsolásához. 
  

4. [Reset] A rendszer újraindításához kell használni, ha a 
  sérült vagy nem működik megfelelően az 

 operációs rendszer. 
  

5. [MIC] Mikrofon bemeneti nyílás. 
  

6. [Kijelző] 2.7” TFT kijelző 



7. [Jelzőfény] Pirosan világít töltés közben; Kéken ég, ha 
 készülék be van kapcsolva; Kék és piros világít

 felvételkészítés közben. 
  

8. [Kamera] Kép/Videó készítésére szolgál. 
  

9. [Hangszóró] Hang lejátszása 
 

10. [Vaku] A  vaku  segít  a  sötétben  való 
 Felvétel készítését 

 

11. [OK] Felvétel / Felvétel megállítása / Képkészítés/ 
 OK jóváhagyás 

 

12. [HDMI] Nagy felbontású TV csatlakozó - HDMI port. 
 

MiniHDMI  Typ C kábel szükséges 
használatához! 

 

13. [M] Röviden  megnyomva  megjelenik  a  Menü; 
 Hosszan  (3  másodpercig)  tartva  módváltó 
 gomb. 
 Rögzítő módban nyomja meg röviden a fájl 
  



 zárolásához;  ha  hosszan  (3  másodpercig) 
 nyomja a MIC-t (mikrofont) tudja 
 Ki/Bekapcsolni    
  

14. [UP - Fel] Menü kiválasztásánál felfele tud mozogni a 
 kurzorral vagy a digitális tud közelíteni (zoom 
 in)     
   

15. 
[TF Slot – 
microSD TF kártya foglalat, 32 GB-ig bővíthető  

kártya foglalat]      
  

16. [Down - Le] Menü kiválasztásánál lefele tud mozogni a 
 kurzorral vagy a digitális tud távolítani (zoom 
 out)     
      



Fontos tudnivalók: 

A termék bármely jellemzője (funkciói és hardveres tulajdonságai) 
minden előzetes bejelentés nélkül változhatnak! 

Készítsen biztonsági mentést az adatairól, azok adatvesztéséért, és/vagy az 
ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. 

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és csak az eredeti 
tartozékaival használja az egységet. Ha nem megfelel ően használja, vagy nem 
kompatibilis tartozékokkal használja, akkor a garancia automatikusan hatályát 
veszti, és az ezekből eredő  károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. 

A használati útmutatóban látható képek csak illusztrációk, nem minden 
esetben egyeznek az Ön készülékén látottakkal.  

Tanácsok az akkumulátor használatához:  
Két lehetőség van az eszköz ener giaellátásának biztosítására: akkumulátor és 
külső forrás. A készülék Li-Ion akkumulátorral biztosítja a megfelel ő 
energiaellátást az eszköznek, ha nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. Töltés: 
Első alkalommal használjon hálózati tölt őt a készülék teljes feltöltéséhez. 
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék megfelel ő csatlakozási pontjába, a 
töltő másik végét pedig a fali aljzatba.  
Tűz, égési vagy egyéb sérülés elkerülésének érdekében, ne szurkálja, ütögesse, 
ne szedje szét és ne dobja tűzbe vagy vízbe az akkumulátort. Az akkumulátor 
megrepedhet, robbanhat vagy veszélyes vegyi anyagok távozhatnak bel őle. 
A minőségi kiszolgálás érdekében a használati utasításban leírt operációs 
rendszer tartalma, kinézete, állapota a termék életciklusa során megvál tozhat! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb 
információkért. 

Kérdéseivel fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz, valamint a ConCorde fóruma is 
rendelkezésre áll ezek megvitatásához:  
ttp://www.concorde.hu/forum  

http://www.concorde.hu/forum


Az első lépések: 

1, Helyezzen be a kamerába microSD memóriakártyát, és 

helyezze fel a gépjármű szélvédőjére az autóskamerát.

Csatlakoztassa az autós töltőt. 
 

2, Tartsa lenyomva a(z) [ON – BE] gombot az autóskamerán 

vagy csatlakoztassa az autós töltőt, és amikor az autót elindítja a 

készülék is automatikusan elindul. 



 
Az  USB kábel csatlakoztatása  
 

Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógéphez, majd nyomja 

meg a [Up - Fel] & [Down - Le] gombokat a "Storage - 

Háttértár" vagy "PC Camera – PC Kamera" funkciók 

kiválasztásához utána pedig nyomja meg az [OK] gombot a 

jóváhagyáshoz. Ezután használhatja a DVR-t "Removable Disk 

– Cserélhető lemezként" vagy "Webcam - Webkameraként".  
 
Váltás a módok között  
 

Ennek az autós DVR-nek három módja van: videó-, képrögzítő 

és lejátszó mód. Ha bekapcsolja a készüléket az alapértelmezett 

mód a videó rögzítő mód. A módok közötti váltáshoz nyomja meg az 

[M] gombot.  

Videó rögzítés  
 

1. Nyomja meg az [OK] gombot a rögzítéshez. Használja a [Up -

Fel] & [Down - Le] gombokat a digitális közelítéshez/távolításhoz  



(zoomolás). Nyomja meg újra az [OK] gombot a rögzítés 

befejezéséhez. 
 

2. Videó menü beállítások: bekapcsolt állapotban nyomja meg az  
 
[M] gombot és használja az [Up - Fel] & [Down - Le] gombokat a 

menüben a menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] 

gombot a beállítás jóváhagyáshoz és mentéséhez.  
 

Ebben a menüpontban a következő tulajdonságokat állíthatja be:  
 

Felbontás: opcionális: 1080HFD / 720P / WVGA / VGA. 

Folyamatos felvétel: 3mins / 5mins / 10mins (percek)  

Az OFF/KI kiválasztásával megállítja a folyamatos 

felvételi funkciót.  
 

WDR: automatikusan be van kapcsolva (on), nem kell 

beállítani.  
 

Exposure Compensation / Fénymérés:+2.0、+5/3、+4/3、+1.0、+2/3、
 
+1/3、+0.0、-1/3、-2/3、-1.0、-4/3、-5/3、-2.0.  

Motion Detection / Mozgásérzékelő: A DVR-hez először az 

autós töltőt kell csatlakoztatni, hogy ez a mód működjön. Ha a mód 

be van kapcsolva, az felvételrögzítés automatikusan elindul, ha a 

jármű is elindul/megmozdul és automatikusan megáll, ha a jármű 10 

másodpercig nem mozdul meg. 
 

Video Audio / Videó hang: on – be – mind a kép és hang rögzítésre 

kerül; off - ki – csak a videó/képfelvétel történik meg (hang  



nélkül). Nyomja meg hosszan az [M] gombot a videóhang módok 

közötti váltáshoz. 
 

Date Mark / Dátumbélyegző: dátum megjelenítése, ON / BE 

vagy OFF / KI. 
 

G-Sensor / G-Szenzor: Választhat High - Magas / Mid -

Közepes / Low – Alacsony érzékenységek közül. Abban az esetben, 

ha gépjárművet erős ütés éri (balesetkor) bekapcsol az ütközés 

érzékelő funkció. Ilyenkor a készülék a videó fájlt automatikusan 

zárolja (nem lehet letörölni). Alacsony érzékenységnél ez a funkció 

ki van kapcsolva. 
 
 
Fotó készítés  
1. Videó módban nyomja meg az [M] gombot és a készülék átvált 

képrögzítő módba. Nyomja meg a(z) [REC] gombot képkészítéshez. 

Használja a(z) [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat a 

közelítéshez/távolításhoz (zoomoláshoz).  
 

2. Kép menü beállítások: Képkészítő módban nyomja meg a(z) 

[M] gombot, majd használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat a 

menüpont kiválasztásához, majd ha beállította a kívánt értéket, 

használja újra a [REC] gombot a beállítás jóváhagyásához és 

mentéséhez. Itt az alábbi tulajdonságokat tudja beállítani:  



Képkészítő  módok:  single  shot  /  egy  kép  készítése  
(alapértelmezett) / timer 2 seconds (2 másodperces önkioldó) /5 

seconds (5 másodperces önkioldó) /10 seconds (10 másodperces 

önkioldó). 
 

Resolution / Felbontás: 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2M HD / VGA / 

1.3M . 
 

Image Quality / Képminőség: Good (Jó) / Standard / Economy  
(gazdaságos).  

Sharpness / Élesség: strong (erős) / standard / soft (gyenge).  
White balance / Fehér egyensúly: automatic (automatikus) / day  

(napos) / cloudy (felhős) / tungsten lamp (izzó) and fluorescent lamp  
(neonfény).  

Color / Szín: Normal (normál) / Black and White (fekete és fehér) / 

Sepia (szépia) 
 

ISO: automatic (automatikus) / 100 / 200 / 400.  
Exposure compensation / Fénymérés:+2.0、+5/3、+4/3、+1.0、+2/3、

+1/3、+0.0、-1/3、-2/3、-1.0、-4/3、-5/3、-2.0.  
Anti-shake / Kézremegés csökkentése: be vagy ki. 

Date label / dátumbélyeg: dátum / dátum és idő / nincs.  
Lejátszó mód:  
1. Rögzítő módban nyomja meg az [M] gombot kétszer a lejátszó 

módba való átváltáshoz. Használja a [Up / Fel] & [Down / Le] 



gombokat a fájlok közötti böngészéshez. 

2. Képek böngészése: 
 
1) Használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat a fájlok 

böngészéséhez.  
 
2) Fájl törlése: nyomja meg az [M] gombot és megjelenik a menü, 

majd használja a [Up / Fel] & [Down / Le] gombokat és válassza ki a 

"Delete / Törlés" opciót és nyomja meg az [OK] gombot és 

megjelenik egy párbeszédablak. Itt válassza ki a "delete / törlés" 

opciót újra (vagy "delete all / összes törlése") és nyomja meg az 

[OK] gombot a jóváhagyáshoz.  
 
3) Fájlok zárolása (írásvédettség beállítása): nyomja meg az [M] 

gombot és megjelenik a menü, majd használja a [Up / Fel] & [Down / 

Le] gombokat és válassza ki a védelem (vagy zárolás) funkciót majd 

nyomja meg az [OK] gombot. A felugró párbeszédablakon 

kiválaszthatja, hogy a jelenlegi vagy az összes fájlt szerezné 

írásvédetté tenni (zárolni). Nyomja meg az [OK] gombot a 

jóváhagyáshoz.  
 
4) Diavetítés: fájlok böngészése közben nyomja meg az [M] 

gombot a menü megjelenítéséhez, majd használja a [Up / Fel] & 

[Down / Le] gombokat és válassza ki "slide show / diavetítés" opciót 

és nyomja meg az [OK] gombot. A felugró párbeszédablakon a [Up / 

Fel] & [Down / Le] gombokkal kiválaszthatja a diavetítés sebességét. 



Majd nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz. Miután 

elindította a diavetítést beállíthatja a diavetítés módját és a képek 

automatikusan megjelennek. 
 

3. Videó lejátszása:  
1) Válassza ki a videó fájlt és nyomja meg az [OK] gombot a 

lejátszáshoz. Nyomja meg az [OK] gombot a lejátszás 

megállításához (szünet). Videó lejátszás közben használja a [Up /  
 
Fel] & [Down / Le] gombokat az előre illetve visszatekeréshez.  
 

2) Állítsa le a lejátszást és nyomja meg az [M] gombot az 

opcionális menü megjelenítéséhez, ahol törölhet, zárolhat fájlokat és 

diavetítést is indíthat.  

 
Beállítások / System settings  

 
Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg az OK gombot a 

rögzítés leállításához. Majd nyomja meg az M gombot egyszer 

(hosszan nyomva módot vált). 
 
Nyomja meg a(z) ▲ / ▼ gombokat az egyik beállítási opció 

kiválasztásához majd nyomja meg az OK gombot annak 

megnyitásához. 



HIBAELHÁRÍTÁS  
Hiba Javaslat a megoldásra 

A készülék nem Gépjárműben: ellenőrizze a 12V-s csatlakozót,
kapcsol be a slusszkulcs be van-e helyezve és van 

 gyújtás? (mint a legtöbb európai gépjárműnél).

 
Várjon 20 másodpercet a fájl 
véglegesítéséhez 

 / bezárásához. Húzza ki a kábelt a 
 készülékből. Nyomja meg az „ok” gombot a 
 felvétel befejezéséhez, újra nyomja meg a 
 [Power] gombot a kikapcsoláshoz. 

Nem játssza le Frissítse a windows media player-t vagy töltsön 
a .MOV videó le más hasonló lejátszókat, mint VLC vagy 

fájlokat QuickTime media player. 
A My video / Ellenőrizze az SD kártya kapacitását. A fájlok 

pictures felül lettek írva a folyamatos felvétel miatt. 
tartalmak nem  

találhatóak  
A készülék Ellenőrizze a Micro SD kártya sebességét 

lefagyott / nem (osztályát - Class). Javasoljuk, hogy class 6 
működik vagy nagyobb sebességű Micro SD kártyát 

 használjon különösen a nagyobb fájlok miatt. 
 Nyomja meg a “reset” gombot a gyári 
 beállítások visszaállításához. Ha a környezeti 
 hőmérséklet túl magas, kérjük várjon pár 
 percet. 
Dátum / idő nem Állítsa be a beállítások menüben a dátum és 

megfelelő időt. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a 
 dátum és időt újra be kell állítani. 

A tapadókorong Ellenőrizze le, hogy a szélvédő és a 
folyamatosan tapadókorong felülete tiszta-e. 

kijön Ha nedves vagy nagyon meleg van, a 
 tapadókorongot újra szükséges feltenni. Csak 
 üveg felületű szélvédőre helyezze fel a 



 tapadókorongot. 
A számítógép nem Ellenőrizze az USB kábelt – helyesen van-e 
látja a készüléket bedugva a készülékbe és a számítógépbe. 

 Próbálja meg egy másik USB portba betenni, 
 inkább közvetlenül a 
 számítógéphez/notebookhoz csatlakoztassa, 
 mint pl. USB hub-hoz. 

Nem jelenik meg - Ellenőrizze a kábelt csatlakozását és hogy a 
videó a TV-n kamera lejátszó módban van-e 

 - Ellenőrizze, hogy a TV-n az AV Input van-e 
 kiválasztva 

A rögzített kép Az Ön Micro SD kártyája tele van vagy a fájl 
nincs tárolva már korábban el lett mentve. Először fejezze 

 be a felvétel rögzítését, mielőtt kikapcsolja a 
 készüléket. 
Egyik gomb sem Nyomja meg a reset gombot. 

működik  
Nem tudom 10 percig töltse az akkumulátort és próbálja 

bekapcsolni a meg újra bekapcsolni a készüléket. Az 
készüléket akkumulátor teljesen lemerült. 
A képernyő Próbálja meg tölteni az akkumulátort vagy 

mindig kikapcsol állítsa be a képernyővédőt. 
Nem tudok képet Az Micro SD kártya tele van. Próbáljon meg 

készíteni 
 letörölni pár fájlt. 

A rögzítés Győződjön meg róla, hogy megfelelő 
magától leáll 

 sebességű és kapacitású SD kártyát használ. 
A videó képek Ellenőrizze a lencse tisztaságát. 

ködösek  
Vízszintes 

interferenciajelek Állítsa be a frekvenciát a helyi áramellátásnak 
vannak a képen megfelelően– 50Hz  



 
 


