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Köszönjük, hogy a ConCorde Roadcam HD20 menetrögzítő készüléket választotta. A termék 
első használata előtt kérjük, olvassa el a mellékelt használati útmutatót.  
 
Kérjük, kizárólag olyan helyre tegye a menetrögzítő készüléket gépjárművében, ahol nem 
akadályozza a vezetésben, valamint ne rögzítse a készüléket a légzsákra. 
 
A ConCorde RoadCam HD 20 menetrögzítő kamera kiváló minőségben rögzíti a gépjárművek 
közlekedését. 
Elég csak behelyezni a szélvédőre a készülékeket, és a motor beindítása után már rögzít is. 
A készülékeket nevezhetjük akár az autók fekete dobozának is. 
A ConCorde RoadCam HD 20 hátsó kamerát is tartalmaz, így a mögöttünk lévő forgalmat is 
rögzíthetjük. 
 
Termékjellemzők: 
Processzor: Allwinner F20 
- Kamera lencse típusa: Samsung 4EC CMOS, 5MP (4+1 rétegű lencse)  
- Videó felvétel indítása egy gombbal 
- Állókép készítés akár 5MP felbontással 
- Nagy felbontású 2.7 colos, 16:9 TFT kijelző (960x240pixel) 
- 165˚-os széles látószög 
- 1080p FULL HD digitális videó készítése (H.264), 20 fps 
- Éjszakai felvétel funkció 
- Elektronikus képstabilizáló funkció 
- Valós idejű dátum és idő megjelenítése a felvételeken 
- Beépített mozgásérzékelő, 3 érzékenységi fokozattal 
- Micro SDHC kártya (max. 32GB) 
- Automatikus felvétel funkció a motor indításakor 
- Hordozható, egyszerű üzembe helyezés és használat 
- Beépített mikrofon: egyidejű hang- és képrögzítés 
- Beépített 300mAh Li-Ion akkumulátor 
- Magyar nyelvű menürendszer 
- Támogatott kiegészítők: 
GPS vevő 
Hátsó kamera 
 
Tartozékok: 
- Autós tartó 
- Autós töltő 
- Szinkronizációs kábel 
- Hátsó kamera 
 
 
 
 
 
 
 

1.A gombok működése 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gomb                    Funkciók 

1.ON/OFF   Tartsa nyomva az ON/OFF gombot 3 másodpercig a készülék 
bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához.  Bekapcsolt állapotban az 
ON/OFF gomb rövid megnyomásával be-, és kikapcsolhatja a LED-et.  

  2.REC 
   

  Video üzemmódban a REC megnyomásával elindíthatja és leállíthatja 
a videofelvételt. 
  Video, Fényképező vagy Visszajátszás üzemmódban a REC 
megnyomásával beállíthatja és elmentheti a kívánt beállításokat. 
  Fényképező módban a REC megnyomásával video üzemmódba 
léphet 

  3.Menü / M   Fényképező módban: egyszeri megnyomásával beléphet a felbontás 
beállításához. Kétszeri megnyomásával beléphet a Beállítás 
menüpontba. Háromszori megnyomásával visszaléphet fényképező 
üzemmód készenléti állapotba. 
  Video üzemmódban: egyszeri megnyomásával beléphet a felbontás 
beállításához. Kétszeri megnyomásával beléphet a rögzítési idő 
beállításához. Háromszori megnyomásával beléphet a Beállítás 
menüpontba. Négyszeri megnyomásával visszaléphet video üzemmód 
készenléti állapotba. 
  Visszajátszás üzemmódban: egyszeri megnyomásával beléphet a 
Beállítás menüpontba, kétszeri megnyomásával beléphet a hangerő 
beállításához, háromszori megnyomásával visszaléphet a Visszajátszás 
üzemmód készenléti állapotba.  
  Video vagy fényképező üzemmódban a menü gomb hosszú (3mp) 
megnyomásával kikapcsolhatja a háttérvilágítást, bármely gomb rövid 



 
 

 

4.Háromszög / Fel   Video üzemmódban, készenléti állapotban hosszú (3másodperc) 
megnyomásával be-, kikapcsolhatja a mozgásérzékelőt.  
  Videofelvétel készítése közben hosszú megnyomásával bekapcsolhatja 
a vészhelyzet zár funkciót. 
  Visszajátszás üzemmódban ugrás az előző felvételre, beállításoknál 
ugrás felfelé.  
  Ha a hátsó kamera csatlakoztatva van: rövid megnyomásával 
választhat az első kamera/hátsó kamera/PIP (kép a képben)/osztott 
képernyő megjelenítések között.  

5  5.MIC / Le   Video módban röviden nyomva hangrögzítés be/kikapcsolása.  
  Visszajátszás üzemmódban ugrás a következő felvételre, beállításoknál 
ugrás lefelé.  
  Felvétel közben hosszú megnyomásával (3mp) a menü elrejtése/ 
megjelenítése.  

6.Fotó 
 

  Video módban rövid megnyomásával beléphet a fényképező 
üzemmódba. Ismételt megnyomásával fotót készíthet.  
  Video vagy fényképező üzemmódban hosszú megnyomásával 
beléphet a Visszajátszás menüpontba. 
  Visszajátszás üzemmódban röviden nyomva a felvétel elindítása, 
szüneteltetése. Hosszan nyomva visszalépés Video üzemmódba.  

7.HDMI port   A menetrögzítő kamera TV készülékhez, illetve egyéb HDMI bemenettel 
rendelkező video lejátszó készülékhez csatlakoztatható HDMI kábellel. (A 
HDMI kábel nem tartozék!)  

8.Micro SD 
kártyafoglalat 

  Max 32GB micro SD kártya támogatott 

9.Hátsó kamera 
bemenet 

  Külső kamera csatlakozó port. Sikeres csatlakoztatás esetén a kijelző 
alsó részén megjelenik a kamera ikonja.  

10. USB port   Töltés interfész, 
amennyiben a készüléket USB kábellel számítógéphez csatlakoztatja, a 
menetrögzítő kamerát cserélhető lemezként vagy webkameraként 
használhatja, valamint töltheti az akkumulátort. 

11.AV kimenet   Megfelelő AV kábel segítségével összekötheti a kamerát TV 
készülékével, a felvételeket TV készülékén is megtekintheti 

12.Autóstartó 
csatlakozó 

  Ezzel rögzítheti a kamerát az autós tartóra 

13.Reset   A menetrögzítő kamera újraindítása 
14.Mic   Mikrofon a hangfelvételekhez 
15.Lencse   CMOS érzékelő 
16.LED világítás   Sötét vagy éjszakai felvételekhez 

17.Hangszóró   Egyidejű hanglejátszáshoz 
18.Kijelző   2.7" TFT kijelző 
19.Üveg   A kijelző védelmére szolgál 



2.Az ikonok bemutatása 

 

 
Video mód, felvétel 
közben villog 
 

 
Mozgásérzékelés, 
felvétel közben villog 
 

 
Fényképező mód 

 
Micro SD kártya nincs 
csatlakoztatva vagy 
nincs megfelelően a 
foglalatban  

 
Töltésjelző ikon 

 
G-szenzor 
bekapcsolva 
vagy vészhelyzet 
zár bekapcsolva 

 
Micro SD kártya 
csatlakoztatva 

 
Akkumulátor 
töltöttségi szint kijelző  

Külső kamera 
csatlakoztatva 
 

 
LED bekapcsolva  

 
LED kikapcsolva 
   

LED automatikus 
érzékelés 
bekapcsolva  



 

3.A készülék működése 
 
3.1 Micro SD kártya csatlakoztatása: Mielőtt videofelvételt vagy fényképet készít, helyezzen 
CLASS4 vagy nagyobb sebességű micro SD kártyát a foglalatba. 
Megjegyzés: A készülék beépített memóriával nem rendelkezik. A micro SD kártya nem 
tartozék! 
   
3.2 Az akkumulátor töltése 
A készüléket kizárólag a mellékelt szivargyújtó töltő segítségével töltse.  
 
3.3 USB csatlakozó 
USB kábellel a készüléket számítógépéhez csatlakoztathatja, a kamerát USB lemezként is 
használhatja.  
 
3.3 A menetrögzítő kamera bekapcsolása 
Nyomja meg hosszan az ON/OFF gombot a kamera be- kikapcsolásához. 
Ha a szivargyújtó töltő csatlakoztatva van, a motor beindításakor a készülék automatikusan 
bekapcsol. 
Megjegyzés: a gépjármű elindításakor, az áramerősség hirtelen megnő, ami bizonyos 
esetekben a menetrögzítő kamera meghibásodását okozhatja, amennyiben a szivargyújtó 
töltő csatlakoztatva van. Ezért azt javasoljuk, hogy kizárólag a gépjármű elindítása után 
csatlakoztassa a szivargyújtó töltőt.   
 
3.4 Video, fényképező és visszajátszás üzemmód 
A menetrögzítő kamera háromféle üzemmódban használható: video, fényképező és 
visszajátszás üzemmód. 
A készülék bekapcsoláskor automatikusan video üzemmódban van.  A Fotó gomb 
megnyomásával fényképező üzemmódba léphet. A REC gomb megnyomásával visszaléphet 
a video üzemmódba. A Fotó gomb hosszú megnyomásával beléphet a visszajátszás 
üzemmódba.  

 

3. 5. Video üzemmód 
 
3.5.1 Menü és beállítások 

 
Gyors visszatekerés 

 
Szünet 

 
Gyors 
előretekerés 

 
Rögzítés 

 
Néma mód 

 
lejátszás 

USB csatlakoztatva 

 
PC kamera funkció 
bekapcsolva 

  



 
1. Video üzemmódban a Menü gomb egyszeri megnyomásával beléphet a felbontás 

beállításához. A Háromszög/Fel és a MIC/Le gombokkal kiválaszthatja a megfelelő 
felbontást. A megerősítéshez nyomja meg a REC gombot, a Menü gomb megnyomásával 
kiléphet.  

 
2. Video üzemmódban a Menü gomb kétszeri megnyomásával beléphet a Rögzítési idő (RT) 

beállításához. A Háromszög/Fel és a MIC/Le gombokkal kiválaszthatja a megfelelő 
rögzítési időt.  A megerősítéshez nyomja meg a REC gombot, a Menü gomb 
megnyomásával kiléphet.   
Megjegyzés: video üzemmódban, készenléti állapotban a Háromszög/Fel gomb hosszú 
megnyomásával aktiválhatja a mozgásérzékelőt. Ismételt hosszú megnyomásával 
kikapcsolhatja.  

 
3. Video üzemmódban a Menü gomb háromszori megnyomásával beléphet a Beállítás 

menüpontba, ahol a következő beállítások közül választhat: 
 

1) Fényerő 
2) Telítettség 
3) Szín 
4) Auto detect (Automatikus mozgásérzékelés): ha ezt beállította, video üzemmód,  

készenléti állapotban a felvétel automatikusan elindul, ha valamilyen mozgó 
objektumot érzékel. Ha a mozgás megáll, a rögzítés automatikusan kikapcsol.  
Megjegyzés: video üzemmódban, készenléti állapotban a Háromszög/Fel gomb hosszú 
megnyomásával aktiválhatja a mozgásérzékelőt. Ismételt hosszú megnyomásával 
kikapcsolhatja.  

5) Vízjel (Dátumkijelzés):  ha beállítja, akkor a felvételeken mentésre kerül a felvétel 
dátuma.  

6) Audio: Ezzel tudja bekapcsolni a hangrögzítést.  
Megjegyzés: Videofelvétel készítése közben a MIC rövid megnyomásával be-, és 
kikapcsolhatja a hangfelvételt.  
 

7) Auto record: Ha aktiválja ezt a funkciót, a kamera automatikusan bekapcsol és elkezdi 
rögzíteni a videofelvételt, amennyiben a töltő csatlakoztatva van 

8) Nyelv: többféle nyelvi beállítás közül választhat. 
9) Frekvencia: 
10) Fény telítettség 
11) Kikapcsolási idő: a beállított idő eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol, ha nem 

történik gombnyomás, felvétel vagy lejátszás.  
12) Billentyűhang: ki-, bekapcsolhatja a billentyűhangot 
13) Automatikus háttérfény kikapcsolás: az utolsó gombnyomástól számítva a beállított idő 

letelte után a háttérfény automatikusan kikapcsol. Bármely gomb megnyomása után a 
háttérfény visszakapcsol. 

14) G-szenzor：beállíthatja a szenzor érzékenységét 

15) GPS idő korrekció 
16) Dátum beállítás 
17) Formázás: kártya formázása: ezzel a kártyát újraformázza, az összes adat törlésére kerül. 

Kérjük formázás előtt mentse a szükséges fájlokat. 



18) Rendszerinformáció 
19) Gyári beállítások: visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokat    

 
3.5.2 Videofelvétel: 
 

1. Kapcsolja be a készüléket, helyezze be a micro SD kártyát a foglalatba, első használat 
előtt formázza a kártyát, majd végezze el a szükséges beállításokat.  
 

2. Video készenléti módban nyomja meg a REC gombot a felvétel elindításához. Felvétel 
közben a kamera ikonja villog a bal felső sarokban. A MIC megnyomásával 
bekapcsolhatja és kikapcsolhatja a hangfelvételt.  

 
3.5.3 Vészhelyzet zárolás funkció: 
 

1. Felvétel közben nyomja meg 3 másodpercig a Háromszög gombot a Vészhelyzet zárolás 
funkció aktiválásához. A készülék 30 másodperces felvételt készít, melyet a LOCK 
mappába automatikusan eltárol.  

 

2. G-szenzor: Ütközés esetén a menetrögzítő kamera automatikusan rögzíti az ütközés előtti 
10 és az ütközés utáni 20 másodpercet, a felvételt pedig eltárolja a LOCK mappába. 
 

3.5.4 A hátsó kamera használata 
       

1. Helyezze a kamerát megfelelő pozícióba a hátsó szélvédőn.  
 

 
2. Csatlakoztassa a 3.5mm-es jack dugót a kamera megfelelő portjához, sikeres 

csatlakozás esetén a kamera kijelzőjén megjelenik a hátsó kamera ikonja, a kijelzőn kép 
a képben megjelenik az első és a hátsó kamera által érzékelt felvétel.  
 

 
3. A kijelzőn látottaknak megfelelően állítsa be a felvétel szögét, majd rögzítse a kamerát.  
4. A hátsó kamera által rögzített felvételeket a készülék külön mappába rögzíti.  

 
5. A hátsó kamerával nem lehet állóképet készíteni.  

Megjegyzés: A hátsó kamera felbontása 720*480 pixel. 
       

3.6 Fényképező üzemmód 
 

A készülék bekapcsolása után a Fotó gomb megnyomásával beléphet a Fényképező 
üzemmódba. Az M gomb egyszeri megnyomásával beléphet a felbontás beállításához. A 
Fel/Le gombbal kiválaszthatja a megfelelő felbontást, a REC gombbal megerősítheti, az M 
megnyomásával kiléphet.   
 
Fényképező üzemmódban, készenléti állapotban az M kétszeri megnyomásával beléphet a 
Beállítás menüpontba, ahol a következő beállítások közül választhat: 
Fényerő, Telítettség, Szín, Vízjel (Dátumkijelzés), Nyelv, Frekvencia, Fény telítettség, 
Billentyűhang, Dátum beállítás, Formátum (Formázás), Rendszerinformáció, Gyári 



beállítások.  
 

A szükséges beállítások elvégzése után készenléti állapotban a Fotó gomb megnyomásával 
fényképet készíthet, melyet a készülék a micro SD kártyára rögzít. 

 
3.7 Visszajátszás üzemmód 
 
3.7.1 Böngészés és lejátszás 
 

1.Video vagy Fényképező üzemmódban a Fotó gomb hosszú megnyomásával beléphet a 
Visszajátszás üzemmódba. A Fel/Le gombok segítségével tallózhat a felvételek között.  

 
2.Video lejátszás 
1) A video lejátszást a Fotó gomb megnyomásával lehet elindítani. A videofelvételeknél a 

képernyő közepén egy nagy lejátszás ikon látható.  Video lejátszás közben a Fel/Le 
gombok hosszú megnyomásával előre, illetve visszatekerheti a felvételt. A tekerést a 
Fotó gombbal lehet leállítani. 

2) Fájlok törlése: Visszajátszás üzemmódban a Fel/Le gombbal válassza ki a törölni kívánt 
felvételt. Nyomja meg az M gombot, válassza a Fájl törlését, majd a megerősítéshez 
nyomja meg a REC gombot kétszer.  

3) Formázás: Visszajátszás üzemmódban nyomja meg az M gombot, válassza ki a 
Formátum (Formázás ) opciót, majd a REC kétszeri megnyomásával újraformázhatja a 
memóriakártyát. FIGYELEM! A memóriakártyáról az összes fájl törlésre kerül. Formázás 
előtt a szükséges fájlokat mentse le számítógépére! 

 
3.Fényképek lejátszása 
 

A fényképeket visszajátszás üzemmódban tekintheti meg. A fényképeknél a kijelző közepén 
nincs ikon. A Fel/Le gombokkal tallózhat a felvételek között.  
A fájlok törlése és a formázás ugyanúgy végezhető el, mint a videofelvételek esetében.  

 
3.7.2 Csatlakoztatás TV készülékhez 

1. AV kimenet: kompatibilis AV kábel segítségével csatlakoztassa a kamerát TV 
készülékéhez. 

 
2. HDMI kimenet: a megfelelő HDMI kábel segítségével csatlakoztassa a kamerát a TV 

vagy egyéb kompatibilis készülék HDMI bemenetéhez.  
 
Sikeres csatlakoztatás esetén, TV készülékén vagy más kompatibilis video/képmegjelenítő 
eszközön megtekintheti a felvételeket. 
 

3.7.3 Csatlakozás számítógéphez 
 

A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa a kamerát számítógépéhez. Az alábbi 3 
opció közül választhat: (a Fel/Le gombbal kiválaszthatja, a REC gombbal megerősítheti a 
választást) 

 
1. USB lemez: a kamerát (amennyiben a micro SD kártya be van helyezve) USB lemezként 

használhatja. Számítógépén lejátszhatja a felvételeket, szerkesztheti, törölheti azokat.  



Megjegyzés: először másolja át a fájlokat a számítógépre és utána játssza le a 
felvételeket.  

 
2. PC kamera, ha ezt az opciót választja,a kamerát webkamerként használhatja. 

 
3. Felvételi mód: ha ezt az opciót választja, a készülék kamera üzemmódba lép, és közben 

az akkumulátor töltődik. A számítógép ebben az esetben csak a töltést biztosítja. 

Hibaelhárítás 
Hiba Ok Megoldás 

Nem lehet 
bekapcsolni 

Alacsony töltöttségi szint Töltse fel az akkumulátort 

Automatikusan 
kikapcsol a készülék 

Az automatikus kikapcsolás 
aktiválva van; az akku 
lemerült 

Lépjen be a beállítások menüpontba, 
kapcsolja ki az automatikus kikapcsolást.  

A felvételt nem 
tárolja a készülék a 
memóriába 

Nem került mentésre a 
felvétel kikapcsolás előtt 

kikapcsolás előtt állítsa le a felvételt  

A készülék nem 
reagál, bármely 
gombot nyomja 
meg 

Nem megfelelő működés 
 

A RESET megnyomásával indítsa újra a 
készüléket 

 
Megjegyzés: a szoftver fejlesztése miatt előfordulhat, hogy a készülék működése változik 
 
 


