
 

DIGITÁLIS MENETRÖGZÍTŐ KAMERA 

MODEL:ND27 

12V Á R A M S Z Ü K S É G L E T T E L  

 

Funkciógombok  

11 

1. Menü 
 
6. AV ki 
 
11. Hangszóró 

2. Fel 
 
7. Akasztó 
 
12. Mikrofon 

3. Le 
 
8. Reset 
 
13. Áram be/ki 

4. Mód 
 
9. Mini-USB 
 
14. SD kártya 

5. LCD ki je lző
 
10. Lencsék 
 
15. Felvétel 

A készülék az alábbiakkal használható:   

1. Beépített li-ion akkumulátor 
 
2.  Külső áramforrás, pl. gépkocsi töltő az USB porton keresztül   

  

  

 

 



Funkciók bemutatása 

A készülék használatát megelőzően helyezze be, majd formázza meg a TF kártyát. 
 
1. Áram be/ki: 
 
Ha a készülék a beépített elemmel működik, a bekapcsoláshoz röviden nyomja meg a 

„power” gombot. A gomb ismételt megnyomásával kikapcsolhatja a készüléket.  

Amennyiben a készülék az USB porton keresztül a gépkocsi töltőhöz van 

csatlakoztatva, a készülék automatikusan bekapcsol és megkezdi a felvételt. Ha 

leválasztja a töltőt, a készülék automatikusan kikapcsol.  
 
Ha a készülék bekapcsolt állapotában behelyezi vagy eltávolítja a TF kártyát, a készülék 
kikapcsol.  
 
2. Felvétel: 
 
Ha a készülék a beépített elemmel működik, röviden nyomja meg a „Rec” gombot a felvétel 
elindításához. A felvétel megállításához ismét nyomja meg a gombot.  

Amennyiben a készülék az USB porton keresztül a gépkocsi töltőhöz van csatlakoztatva, a 

készülék automatikusan bekapcsol és megkezdi a felvételt. 

A felvételt a „Rec” gomb megnyomásával áll1thatja meg.  
 
3. Fényképkészítés: 
 
A készülék bekapcsolása után nyomja meg a „Mode” gombot a fényképkészítési módba 

történő belépéshez. A fényképkészítést a „Rec” gomb megnyomásával indíthatja el.  

4. Előnézet/Lejátszás: 
 
A készülék bekapcsolása után nyomja meg a „Mode” gombot kétszer az előnézet/lejátszás 

(preview/playback) módba történő belépéshez. A fel/le (Up/Down) gombokkal 

kiválaszthatja a fájlokat. A kiválasztott fájlok lejátszásához nyomja meg a „Rec” gombot.  
  
5. Automatikus lezáró funkció: 
A gépjármű hirtelen többszöri rázkódása esetén, a kamera a felvételt zárolja, hogy az ne 
kerüljön felülírásra. 

 

 

Videó menü  

Videó módban a “menu” gomb megnyomásával léphet be a videó beállítások menübe. 

1. Videó felbontás: VGA/HD 

VGA: 640*480/25FPS HD: 1280*720/25FPS 

 

2. Dátum kijelző: Be/Ki 
 
Ha a dátumkijelző be van kapcsolva, a dátum/idő részletei jelzésként megjelennek a videó 

felvételen vagy fényképen. 

Ha a dátumkijelző ki van kapcsolva, a dátum/idő részletei nem jelennek meg a videó felvételen 

vagy a fényképen.  

3. Mozgásérzékelő: Be/Ki 
 
Ha a mozgásérzékelő be van kapcsolva, a készülék azonnal megkezdi a felvétel 

készítését, ha a lencse látószögében bármilyen mozgást érzékel.  

Ha a mozgásérzékelő ki van kapcsolva, a készülék mozgás érzékelésekor nem kezdi el 
automatikusan a felvételkészítést.  
 
4.Hangrögzítés: Be/Ki 
 
Ha a hangrögzítő be van kapcsolva, a készülék a videó felvétellel egyidejűleg a hangot is rögzíti, 

amely lejátszáskor visszahallgatható.  

Ha a hangrögzítő ki van kapcsolva, a készülék a videó felvételhez nem rögzít hangot, 

lejátszáskor tehát a felhasználó nem tud hangot lejátszani.  
 
5.Loop felvétel: 2 perc/5 perc/15 perc  
2 perc: a készülék 2 perces részenként tárolja a videót 
 
5 perc: a készülék 5 perces részenként tárolja a videót 
 
15 perc: a készülék 15 perces részenként tárolja a videót. 

 



Fénykép menü  

Fényképkészítés módban a „menu” gomb megnyomásával léphet be a fényképkészítés 
menübe.  
 
1. Fényképméret: VGA/1.3M 
 
VGA: a fényképméret 640*480 lesz. 
 

1.3M: a fényképméret 1280*1024 lesz. 

 

Előnézet menü 

Előnézet módban a „menu” gomb megnyomásával léphet be az előnézet menübe. 

1. Törlés: Egy/Mind/Mégsem  

Egy: az aktuális fájl törlése. 
 

Mind: az összes fájl törlése (kivéve a védett fájlokat).  

Mégsem: visszalépés az utolsó menüpontba. 

2. Bélyegkép: Végrehajt/Mégsem  
Végrehajt: valamennyi fájlt bélyegképben mutatja. Mégsem: 

visszalépés az utolsó menüpontba. 

3. Hangerő: 1/2/3/4/5/6/7/8 
 
A videó lejátszásának hangereje: 8” 7” 6” 5” 4” 3” 2” 1”   

    

4. Védelem törlése: Végrehajt/Mégsem 
Végrehajt: védett videó fájlok védelmének törlése. Mégsem: visszalépés az 
utolsó menüpontba. 

 

Rendszermenü 

Felvétel vagy fényképkészítés módban a „Menu” gomb kétszeri megnyomásával léphet be 
a rendszermenübe.   
1. Formázás: Végrehajt/Mégsem  
Végrehajt: A TF kártyán tárolt valamennyi adat törlésre kerül. 

Mégsem: visszalépés az utolsó menüpontba. 

2. OSD nyelv: 
 
Választható OSD nyelvek: angol/egyszerű kínai/hagyományos 

kínai/japán/orosz/lengyel. 

3. Rendszer visszaállítása: Végrehajt/Mégsem 
 
Végrehajt: a készüléken visszaállítja a gyári beállításokat. Mégsem: visszalépés az 

utolsó menüpontba. 

4. Fényfrekvencia: 
 
Az egyes országok igényeinek megfelelően 50Hz/60Hz választható.   
5. Dátum megadása: Dátum megadása/ Mégsem 

 

Dátum megadása: a dátumot a Fel/le (Up/Down) gombok segítségével adhatja meg. A 
véglegesítéshez nyomja meg a „Rec” gombot. Mégsem: visszalépés az utolsó menüpontba. 
6. TV kimenet: 
 
Az egyes országok igényeinek megfelelően PAL/NTSC választható. 

 

Fájlok letöltése a készülékről: 
 
1. Az USB adatkábel (a csomag része) segítéségével csatlakoztassa a készüléket egy 
számítógéphez. 
 
2. A számítógépen keresse meg a cserélhető lemezt.  
 
3. Másolja át a kívánt fájlokat a „DCIM/lOODSCIM” mappából. 

 



Műszaki paraméterek 

 

A csomag tartalma 

Vákuumos tartó Gépkocsi töltő USB kábel Használati 
útmutató 

DVR 

 

LCD kijelző 
 

2,7"HI felbontású TFJ:LCD képernyő  
Videó felbontás HD(ll80*720) IVGA(640*480) 

Videófájl formátum AVI 

Fotóméret 1,3M (1280*1024) VGA (640*480) 

Fotófájl formátum JPG 
Tömörítési formátum MJPG 

Mozgásérzékelő Támogatott 

Rögzítési idő 2 perc/15 perc /15 perc 
 

TF kártya 
 

4GB·32GB(C4) 
Mikrofon/Hangszóró Beépített 

TV kimenet PAL NTSC 
Áram bemenet DCSV/lA 

Elem Beépített li-ion újratölthető akkumulátor 

Fényfrekvencia 50Hz/60Hz 

Kimenet/Bemenet AV-out/USB port 
 

 

OSD nyelv 
 

angol/egyszerű kínai/hagyományos kínai/ japán/orosz/lengyel 

 

 

 

 

Forgalmazza: AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT 
Beszerelő műhely: AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT 

2040 Budaörs Forrás u. 10 
Tel: 06-23-440309 
Fax: 06-23-428060 

Email: info@autodvd.hu 
Honlap: www.autodvd.hu 

 


