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Köszönjük, hogy a ConCorde Roadcam HD30 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 HD30 kiváló minőségben rögzíti a gépjárművek közlekedését. 
Videofelvételt, állóképet és éjszakai felvételeket is készíthet, melyeket memóriakártyára rögzíthet.  
Elég csak behelyezni a szélvédőre a készüléket, és a motor beindítása után már rögzít is. 
A készülékeket nevezhetjük akár az autók fekete dobozának is. 
 
Termékjellemzők: 
- Processzor: NTK 96650 
- Kamera lencse típusa: AR0330 5MP, üveg (5+1 réteg) 
- Videó felvétel indítása egy gombbal 
- Állókép készítés akár 5MP felbontással 
- Nagy felbontású 2.7 colos, 16:9 TFT kijelző (960x240pixel) 
- 140˚-os széles látószög 
- 1080p FULL HD digitális videó készítése (H.264), 30fps 
- 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 1000mAh Li-Ion akkumulátor 
- Magyar nyelvű menürendszer 
- Támogatott kiegészítők: 
Hátsó kamera 
 
Tartozékok: 
- Autós tartó 
- Autós töltő 
- Szinkronizációs kábel 
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1．A készülék bemutatása 

 

 

 

Gombok Működés 
 

1.ON/OFF Hosszú megnyomásával be-, és kikapcsolhatja a készüléket.  

2.M 
M, Menü gomb: Rövid megnyomásával beléphet a menübe, ismételt 
megnyomásával kiléphet a menüből. 

3.USB foglalat Töltés, csatlakozás számítógéphez, fájlok átvitele 
4.GPS interfész GPS modem csatlakoztatható, GPS jel vétele esetén rögzíthető és 

megjeleníthető az aktuális GPS pozíció  

5.AV kimenet AV kábel csatlakoztatható, melynek segítségével a felvételeket TV készülékén 
is megtekintheti 

6.Micro SD 
kártyafoglalat 

Max 32GB méretű Micro SD kártya támogatás 

7.HDMI port HDMI kábel csatlakoztatható, melynek segítségével a felvételeket TV 
készülékén is megtekintheti 

8.MIC Mikrofon 
9. 
Kameralencse 

Kamera lencse 

10.Reset A reset gombbal újraindíthatja a készüléket 
11.Fel Egyszeri megnyomásával felfelé léphet a menüben / Zoom nagyítás 
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12.Le Egyszeri megnyomásával lefelé léphet a menüben /Zoom kicsinyítés 
13.REC Felvétel/ Stop; Megerősítés 
14.MODE Megnyomásával válthat a különböző üzemmódok között: Video/ Fényképező/ 

Visszajátszás 
15.Lámpa/vaku A videofelvétel fényerejének növelésére 
16.Autós tartó 
csatlakozó 

Ide csatlakoztathatja az autós tartót 

17.Indikátor 
Pirosan világít：töltés közben az indikátor piros színnel világít, ha feltöltött kialszik 

Kéken világít: ha a készülék be van kapcsolva, az indikátor kék színnel világít, 
felvétel közben villog  

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

2. A készülék működése 
1. A készülék bekapcsolása előtt 
Helyezzen egy CLASS4-es vagy annál nagyobb sebességű memóriakártyát a készülék micro SD 
foglalatába, majd helyezze a mellékelt autóstartóba az Ön számára megfelelő helyre. 
Csatlakoztassa a szivargyújtó töltőt a készülékhez. Ezek után a készülék használatra kész.  
 
2. Bekapcsolás 

A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan az【ON/OFF】gombot.  

Amennyiben a szivargyújtó töltő csatlakoztatva van, a készülék a motor beindítása után 
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. Töltés 

1. A kamerát kizárólag a mellékelt szivargyújtó töltő segítségével töltse. Töltés közben a piros 
színű indikátor világít. 

 
4.USB 

1. A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztathatja a készüléket számítógépéhez.  

2. A【Fel】és【Le】megnyomásával választhat a " Tárhely" vagy " PC kamera" között, a【REC】

megnyomásával megerősítheti a választást. Így cserélhető lemezként vagy 
webkameraként használhatja a készüléket.   

 
5. Video, kép, visszajátszás 

Bekapcsolás után a készülék automatikusan video üzemmódba kapcsol. A 【MODE】gombbal 

választhat a video, kép és visszajátszás üzemmódok közül.  
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6. Video üzemmód 

1. A【REC】megnyomásával elindíthatja a felvételt, a【MODE】megnyomásával leállíthatja 

hangrögzítést. A 【Fel】és【Le】 gombokkal zoomolhat. 【REC】ismételt megnyomásával 

megállíthatja a felvételt.  

2. A videofelvétel beállításai: video üzemmódban, készenléti állapotban nyomja meg az【M】

gombot, majd a【Fel】és【Le】gombokkal válassza ki a megfelelő beállítást, a【REC】

megnyomásával lépjen be az almenübe, válassza ki a megfelelő beállítást, majd a 【REC】

ismételt megnyomásával erősítse meg. 
Az alábbi beállítások közül választhat:  

1) Felbontás：1080HFD/720P/WVGA /VGA。 

2) Végtelen rögzítés: Ki/ 2 perc/3 perc/5 perc 

3) WDR：Automatikusan be van kapcsolva.  

4) Expozíció：+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。 

5) Mozgásérzékelés：ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a készülék töltés alatt áll. Amikor 

a szenzor mozgást érzékel, a felvétel automatikusan elindul. Ha nincs mozgás, a felvétel 10 
másodperc elteltével automatikusan leáll.  

6) Hangrögzítés： a videofelvétellel egyidejűleg hangfelvételt is készíthet. Videofelvétel 

készítése közben a 【MODE】megnyomásával kapcsolhatja ki és be a hangrögzítést. 

7) Dátumkijelzés：Be/Ki 

8) G-szenzor: Ki/Alacsony/Közepes/Magas  
Erős ütközés esetén a kamera elmenti és zárolja a felvételt. Ha az “Alacsony” beállítást 
választja, ez a funkció nem kapcsol be 

 
7. Fényképezés üzemmód  

1. A 【MODE】 megnyomásával váltson Fényképező üzemmódba. A【REC】megnyomásával 

képet készíthet, a【Fel】【Le】megnyomásával zoomolhat.  

2. Fotó beállítások: Fényképező módban az 【M】megnyomásával beléphet a fotó 

beállítások menüpontba. A【Fel】és【LE】 gombokkal választhat a beállítások között, a【REC】

megnyomásával lépjen be az almenübe, válassza ki a megfelelő beállítást, majd a 【REC】
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ismételt megnyomásával erősítse meg. 
Az alábbi beállítások közül választhat:  

1) Felvételi módok: egyképes, 2S időzítő, 5S időzítő, 10S időzítő 

2) Felbontás：3M/2MHD/VGA/1.3M/12M/10M/8M/1.3M 

3) Sorozat: Ki/Be 

4) Minőség：Finom/Normál/Gazdaságos。 

5) Élesség: Erős / Normál/ Lágy 
6) Fehéregyensúly: Auto/ nappali fény / Felhős / izzó 

7) Szín：szín/ fekete-fehér / szépia 

8) ISO: Auto/100/200/400. 

9) Expozíció：+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 

10) Rázkódásmentesség: Ki, BE 
11) Gyors visszanézés: Ki, 2mp, 5mp 
12) Dátumkijelzés: Ki; Dátum; Dátum/Idő 

 
8. Visszajátszás üzemmód 

1. Készenléti módban a 【 MODE 】 kétszeri megnyomásával beléphet a visszajátszás 

üzemmódba.  A【Fel】és【Le】gombokkal böngészhet a fájlok között.   

2. Törlés: nyomja meg az【M】gombot, a 【Fel】és【Le】gombokkal válassza a Töröl-t, nyomja 

meg a【REC】 gombot, válasszon az Aktuálisat törli és a Mindent töröl között. A【REC】

megnyomásával erősítse meg.  

3. Védelem: nyomja meg az 【M】 gombot, a 【Fel】és【Le】gombokkal válassza a Védelmet, 

nyomja meg a【REC】 gombot, válassza ki a megfelelő beállítást. A【REC】megnyomásával 

erősítse meg. Az 【M】gombbal visszaléphet. 

4. Diavetítés: nyomja meg az【M】gombot, a 【Fel】és【Le】gombokkal válassza a Diavetítést, 

nyomja meg a【REC】 gombot, majd állítsa be a diavetítés gyorsaságát. 

 
9. Video lejátszás 
 

1. Visszajátszás üzemmódban válasszon ki egy video fájlt, nyomja meg a【REC】gombot a 

video lejátszásához. A 【REC】  ismételt megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást. 
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Lejátszás közben a 【Fel】és 【Le】gombokkal előre/visszatekerheti a felvételt.    

10. Rendszer beállítás 
 

Bármelyik üzemmódban az【M】kétszeri megnyomásával beléphet a rendszer beállításokhoz.  

A【Fel】és【Le】gombokkal választhat a különböző beállítások között. A 【REC】megnyomásával 

beléphet az álmenübe, majd a 【Fel】és【Le】gombokkal kiválaszthatja a megfelelő beállítást. 

A 【REC】megnyomásával megerősítheti. 

Az alábbi beállítások közül választhat: 

1) Dátum/Idő：beállíthatja a dátumot és az időt 

2) Időzítés OFF screen: Ki/ 3perc, 5 perc, 10 perc 
3) Késleltetett kikapcsolás: Ki/5perc/10 perc/30perc 

4) Jelzőhang：KI/Be 

5) Nyelv：beállíthatja a kívánt nyelvet  

6) TV mód: NTSC/PAL 
7) Frekvencia: 50HZ/60HZ 
8) IR LED: éjszakai mód, nappali üzemmód 
9) Formázás: kártya formázása: ezzel a kártyát újraformázza, az összes adat törlésre kerül. 

Kérjük formázás előtt mentse a szükséges fájlokat.  
10) Gyári beállítások: visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokat    

11) Verzió：az aktuális szoftver verziót mutatja 

 
11. Egyéb funkciók 

1. AV kimenet： AV kábel segítségével a készüléket összekötheti TV készülékével, így a 

felvételeket TV készülékén is megtekintheti (az AV kábel nem tartozék) 
2. HDMI kimenet: HDMI kábel segítségével a készüléket összekötheti bármely kompatibilis 

video/képmegjelenítésre képes eszközzel, majd annak kijelzőjén megtekintheti a 
felvételeket. (a HDMI kábel nem tartozék) 
Megjegyzés: A készülék kétcsatornás kimenettel rendelkezik. Kérjük, hogy 3színű AV 
kimeneti kábelt használjon. A HDMI csak 1080p felbontás esetén használható. 
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3.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  

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.  
 

 

 


