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Kezelőelemek és funkciók
Előkészületek

1.

HDMI csatlakozó

6.

Kijelző

11. Védősapka

16. FEL

2.

microSD

7.

Üzemelés jelző

12. Hangszóró

17. LE

kártyanyílás

8.

USB csatlakozó

13. Mikrofon

18. Menü

3.

Állvány csatlakozó

9.

Visszaállítás

14. Objektív

19. Mód

4.

BE/KI

10. AV kimenet

5.

Záridő

15. LED-es kijelző

Az akku kapacitása
Az akku kapacitása a következő szimbólumokról olvasható le:

Tele

1.

Félig tele

Alacsony
szint

Csatlakoztassa a készüléket a mini USB csatlakozón keresztül a járműadapterre, ekkor
automatikusan bekapcsolódik, készenléti módba áll, és megkezdi a töltési ciklust, mely
közben a zöld kijelző világít.
Amint a készülék feltöltődött, a piros kijelző kialszik.

2.

Csatlakoztassa a készüléket USB kábellel a számítógéphez, automatikusan bekapcsolódik.
Megjelenik a "tömegtároló" szimbólum. A töltési ciklus normálisan lefut. Kapcsolja ki a
kamkordert, az energiatakarékosság érdekében.

MikroSD kártya telepítése és lehúzása
1.

Tegye be az SD kártyát helyesen a kártyanyílásba.

2.

Az SD kártya lehúzásához nyomja meg a kártyát kissé, ekkor kiugrik, és könnyen lehúzható.

Megjegyzés:
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1.

Figyeljen a kártya betételénél a helyes irányra; helytelen irányozásnál a készülék és/vagy
az SD kártya megsérülhet.

2.

Egy behelyezett SD kártya előre beállított tárolóként lesz felismerve, és az eredeti SD
kártyán lévő adatok olvashatatlanok lesznek.

3.

Ha az SD kártya nem kompatibilis, alkalmazzon egy másik SD kártyát.

4.

Max. 32 GB van támogatva.

5.

Alkalmazzon mindig egy nagysebességű SD kártyát (4. osztály, vagy magasabb).

A készülék kezelése
A DVR (digitális videó rögzítő) be- és kikapcsolása
1.

Tartsa a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig nyomva a készülék bekapcsolásához, és
tartsa a gombot 3 másodpercig nyomva, a készülék kézi kikapcsolásához.

2.

Csatlakoztassa a készüléket a jármű adapterhez. A gyújtás bekapcsolásánál a készülék
automatikusan bekapcsolódik.

A gyújtás kikapcsolásánál, vagy ha a járműadaptert

lehúzza, a készülék 10 másodperc múlva kikapcsolódik (a beállításnak megfelelően).

Üzemmód átkapcsolása
1.

Nyomja meg a Mode gombot az átkapcsoláshoz videó, fotó és lejátszás között,
lesz videó módban, és

lesz kép módban kijelezve. A szimbólumok fent balra jelennek

meg
a képen.

Rendszerbeállítások
Nyomja meg egyszer a Menu Mode-t videó- vagy fotómódban, majd a kioldót a rendszer
beállítások előhívására.
- Dátum: [Be]/[ki]/[Dátum beállítása]
- Auto KI : [1 perc]/[ 3 perc]/[5 perc]/[ki]
- Védelem szint: [Nagyon csekély érzékenység] /[csekély érzékenység]/[közepes
érzékenység] [nagy érzékenység]/[nagyon nagy érzékenység]
- Jelző hang: [Be]/[ki]
- Automatikus kijelző lekapcsolás: [1perc] /[3 perc]/[5 perc]/[KI]
- Nyelv: [német]/[dán]/[spanyol] /francia]/[olasz]/[holland]/[lengyel]/[portugál]/[svéd
]/[finn]/[angol]
- Frekvencia: [50 Hz]/[60 Hz]
- TV-mód: [NTSC]/[PAL]
- Képforgatás: [Be]/[ki]
- IR-LED: [Be]/[ki]
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- Formatálás: [Megszakítás]/[OK]
- Standard beállítás: [OK]/[megszakítás]

Videó menü és videó felvétel
1.

Videó felvétele

Ha a DVR videó módban van és a

szimbólum fent balra a képen megjelenik, nyomja meg

a kioldót, a felvétel indítására; a videófelvétel alatt a

szimbólum villog fent balra a kijelzőn.

Nyomja meg a kioldót, hogy a
felvételt befejezze, a
videófelvétel

alatt

szimbólum fent balra a képen megjelenik.
tartsa

a

nyilas

gombot

megnyomva

felfelé/lefelé,

A
a

nagyításhoz/kicsinyítéshez.
2.

Videó opciók beállítása (nyomja BE/KI>Menu-t)

- Méret: [1080FHD]/[720p]/[VGA]/[QVGA]
- Megvilágítás: [-3]/[-2]/[-1]/[0]/[+1]/[2]/[+3]
- Fehér kiegyenlítés: [Auto]/[nappali fény]/[felhős]/[neonfény]/[mesterséges fény]
- Anti-Shake: [Be]/[ki]
- Felvétel hurok: [ki]/[3 perc]/[5 perc]/[10 perc]
- Mozgásérzékelés: [Be]/[Ki]. Ha a jármű parkolt állapotban, és a mozgásérzékelés aktiválva
van, a DVR észleli a mozgásokat a jármű előtt és automatikusan kioldja a felvételt, ill.
készenléti módban marad, ha nincs mozgás.
- Audio felvétel: [Be]/[ki]
- Dátumbélyegző: [Be]/[ki]

Fotomenü és fotofelvétel
1.

Nyomja a Be-/ki gombot a videó üzemmód előhívására; nyomja Mode-t a fotómód
előhívására, a

2.

szimbólum balra fent a képen kijelződik.

Ha a kioldót megnyomja, és a tipikus kioldó zaj hallható, a fénykép előnézet megjelenik.
Kb. 1 másodperc múlva a felvétel elkészül. Tartsa a kamerát nyugodtan, hogy a kép
minőségét ne befolyásolja.

3.

Fotómenü (nyomja a Be/ki >mode >menüt-t.

- Felvétel üzemmód: [Egyes kép]/[2 mp önkioldó]/[5 mp önkioldó]/[10 mp önkioldó]
- Felbontás: [14M]/[12M]/[8M]/[5M]/[3M]
- Minőség: [Szuper finom]/[Finom]/[Normál]
- Képélesség: [Éles]/[Normál]/[Lágy]
- Megvilágítás: Állítsa be a megvilágítás értékét.
- Fehér kiegyenlítés: Állítsa be a fehér kiegyenlítést.
- Szín: [Standard]/[Szépia]/[Monokrom]/[Élénk]
- ISO: [Auto]/[100]/[200]/[400]
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- Jelenet mód: [Auto]/[Tájkép]/[Portré]/[Éjjeli tájkép]/[Éjjeli portré]/[Nagy
érzékenység]/[Strand]
- Arc felismerés: [Ki]/[Arc felismerés]/[Mosoly felvétel]
- Anti-Shake: [Be]/[ki]
- Folyamatos felvétel: [Be]/[ki]

Lejátszási mód (Miután a készülék bekapcsolódott, és a videómódot előhívta, nyomja meg
kétszer a Mode gombot a lejátszási mód előhívásához). A lejátszási módban nyomja meg a
nyilas gombot felfelé/lefelé, a lejátszandó fénykép vagy videó kiválasztásához. Válassza ki a
kívánt videófájlt és nyomja meg a kioldót, a lejátszás indításához. Nyomja meg ismét a
gombot, a lejátszás megszakításához. A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a MODE
gombot, vagy nézze végig a fájlt.
Tipp: A videó-/kép-lejátszási módban a Mode gombbal kapcsolhat át az üzemmódok között.

：

Lejátszás menü

- Törlés: [Az aktuális törlése]/[minden törlése]/[megszakítás]
- Forgatás: [90°]/[180°]/[270°]/[megszakítás]
- Védelem: [Az aktuális védelme]/[aktuális kiadása]/[Minden védelme]/[minden kiadása]
- Megvágás: [Megvágás]/[Megszakítás]
- Diashow: [3 másodperc]/[5 másodperc]/[10 másodperc]
- Képáttűnés: [Nyomás]/[megszakítás]

Adatbiztonság
USB frissítés mód
Kösse össze a DVR-t és a számítógépet egy USB kábellel, a készülék automatikusan
bekapcsolódik,
és „Massenspeicher“ (tömegtároló) jelenik meg a képernyőn. Nyomja meg a kioldót
jóváhagyásként. Kapcsolja be a számítógépet, az "Asztal"-on cserélhető adathordozó jelenik
meg; itt megtalálja a kívánt fájlt a cserélhető adathordozóban/DCIM mappában.
Számítógép-kamera
1.

Kösse össze a DVR-t és a számítógépet egy USB kábelen keresztül, és ha a készülék
bekapcsolódik, kapcsolja ismét ki a be-kikapcsoló gombbal. Tartsa a Be-/ki-t és a kioldót a
„PC-CAM“ kijelzéséhez nyomva. Most felhívhatja a PC-CAM módot.

2.

Számítógép operációs rendszer: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 vagy magasabb

3.

Válassza a „PC-CAM“-ot, a DVR-nek webkameraként való használatához.

4.

Csatlakoztassa le az USB kábelt, a DVR kikapcsolására.

A televízió csatlakoztatása
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1.

A HDMI porttal csatlakoztassa a DVR-t a lejátszáshoz a televízión keresztül.

2.

Kösse össze a DVR-t és a televíziót videólejátszáshoz, és fényképek és videók kereséséhez.

Tipp: A cserélhető adathordozó illesztőprogram nélkül használható, ha a DVR be van
kapcsolva.
Megjegyzés: Nyomja meg a visszaállító gombot a készülék visszaállítására és újból való
indítására, ha helytelen kezelés miatt egyszer "elakadt".

Műszaki adatok
Érzékelő

5 Megapixel CMOS

LC kijelző

2,7 collos TFT-képernyő

Objektív

F/3.2 , f=7,5 mm

Záridő

Elektronikus kioldó. 1/2 - 1/800 másodperc

Objektív látószög........

104°

Javaslat a
megoldásra

Állókép: 14M/12M/8M/5M/3M

Fehérkiegyenlítés

Auto/nappali fény/felhős/neonfény/mesterséges fény

Megvilágítás

-3,0 - +3,0 EV

Folyamatos

3 kép / felvétel

Videó: 1080FHD/720p/VGA/QVGA

Felvétel
ISO

Automatikus/100/200/400

Képélesség

Éles / normál / lágy

Tárolóeszköz

Külső tároló. microSD-kártya (nem szállítjuk vele)
32 GB-ig

Áramellátás

Lítiumion akku

Környezeti

Üzemben 0°C... +50°C

hőmérséklet

Tárolóeszköz -20°C... +60°C

Mikrofon

Beépítve

Hangszóró

Beépítve

Méret

71,8 x 46,6 x 31 (mm)

Súly

Kb. 60 g
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Figyelem!
• A termék belsejében egy lítium elem van.
• Ne próbálja meg felnyitni a készüléket!
• Óvja forróságtól, víztől, folyadéktól és közvetlen napsütéstől!
• A töltéséhez csak a vele szállított eredeti töltőadaptert használja!
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MINDEN JOG FENNTARTVA, SZERZŐI JOGOK: DENVER ELECTRONICS A/S

Az elektromos és elektronikus készülékek valamint az akkuk és elemek olyan anyagokat,
összetevőket tartalmaznak, amik károsak lehetnek Önre és a környezetre, amennyiben a
hulladékot (az eltávolított elektromos és elektronikus készülékeket valamint akkukat és
elemeket) nem kezelik helyesen.
Az elektromos és elektronikus készülékeket és az elemeket és akkukat egy áthúzott szemetes
tartály jelöli, a lenti ábrának megfelelően. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és
elektronikus készülékek valamint az elemek és akkumulátorok nem távolíthatók el a háztartási
hulladékkal, elkülönítve kell őket eltávolítani.
Végfelhasználók számára előrás, hogy a lemerült elemeket, kiselejtezett akkukat a megfelelő
gyűjtőhelyen adják le. Így biztosítható, hogy az elemek és akkuk az előírások szerint
kerüljenek újrahasznosításra és ne szennyezzék a környezetet.
A helyi önkormányzatok kialakítottak gyűjtőhelyeket, ahol az elektromos és elektronikus
készülékek valamint elemek és akkumulátorok ingyenesen leadhatók újrahasznosítás
céljából, de alternatív módokon is történhet az eltávolítás. További információkat a városa
illetékes hatóságaitól szerezhet be.
Importőr:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dánia
www.facebook.com/denverelectronics
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