DVR-2280
Autós kamera

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta cégünk DVR-2280-as készülékét! A készülék
megfelelő működtetésének érdekében, kérjük olvassa el a használati
útmutatót!

1: USB csatlakozó
2: HDMI csatlakozó
3: 5V áramforrás
4: SD/MMC kártya
foglalat
5: Hangszóró
6: Szerelőnyílás
7: Mikrofon
8: Akkumulátor

10: IR LED
11: BE/Kikapcsoló gomb
12: REC/Felvétel
13: 2,5” LCD
14: Menü
15: Le
16: Fel
17: Funkció gomb

Tartozékok:
•
•
•
•

Használati útmutató
Rögzítő állvány
USB kábel
Autós töltő (tartalmazza az adaptert mely 12V/24V-ról átalakítja 5V-ra)

Üzemeltetés

Kétféle energiagazdálkodási lehetőség:
A) Akkumulátor használata
A készüléket a Bekapcsoló gombbal tudja bekapcsolni.
Töltés: USB kábel segítségével csatlakoztassa az autós töltőre.
Ha a töltés kész, a piros jelzés kialszik a készüléken.
B) Csatlakoztassa autós töltővel
A készülék autómatikusan elindítja a rögzítést az autó indulásakor, az
autó megállításakor pedig kapcsolja ki és mentse el a rögzített felvételt.

Felvétel:

A készülék a bekapcsoláskor alapértelmezett módban fogja elindítani a
rögzítést. A felvett fájl az SD/Memóriakártyán kerül mentésre. A megállításhoz
nyomja meg a Felvétel gombot (12), vagy az autó megállásakor fog leállni a
felvétel.

Kamera mód:
Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a Funkció gombot a kamera mód
megnyitásához. Kép készítéséhez nyomja meg a Felvétel gombot.

Előnézet és törlés
Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a MODE gombot kétszer az előnézeti
módhoz, majd nyomja meg a fel vagy le gombot a megnézendő fájl
kiválasztásához. Ha ez egy video fájl, a Felvétel gombbal elindíthatja vagy
megállíthatja. Ha törölni szeretné, nyomja meg a MENU gombot, majd a LE/FEL
gombok, és a Felvétel gomb megnyomásával kitörölheti az adott videót.

Beállítások és funkciók:

Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a Menu gombot Video vagy Kamera
mód közben, hogy megnyissa a beállítási felületet. Válasszon a beállítási
lehetőségek közül a FEL/LE gombok segítségével, a jóváhagyáshoz pedig
nyomja meg a Felvétel gombot. A kilépéshez nyomja meg a Menu gombot.
A) Videó mód
1. Válassza ki a megfelelő méretet: (1280x960/720x480/640x480)
2. Idő jelzése: Ki/Csak dátum/Dátum és Idő
3. Mozgásérzékelés: BE/KI
Megjegyzés: Ha kiválasztja a mozgásérzékelés funkciót,
autómatikusan el fog indulni a felvétel ha mozgást észlel, illetve le
fog állni a felvétel, ha nincs mozgás
4. Audio felvétel: BE/KI
5. Felvétel ideje: Válasszon ki 2/5/15 percet, hogy eldöntse mennyi
ideig tartson a rögzítés
B) Kamera mód:
1. Méret: 1.3MPx/VGA
C) Beállítások
Video vagy fényképezés módban nyomja meg kétszer a Menu gombot,
hogy belépjen a beállítási felületre.
1. Formatálás: Válassza ki, ha szeretné törölni a memóriakártya
tartalmát.
2. Nyelv: Válassza ki a megfelelő nyelvet.
3. Gyári beállítások visszaállítása
4. Frekvencia: 50/60Hz
5. Dátum bevitel: Adja meg a rögzítés dátumát a Felvétel és LE/FEL
gombok segítségével.
6. IR LED: Autómatikus/Ki

USB mód:
Csatlakoztassa a készüléket a számítógéppel USB kábellel. A Sajátgép érzékelni
fogja a csatlakoztatott eszközt. A fájlok a cserélhető lemez DCIM/100DSCIM
könyvtárban találhatók. Ezt követően lementheti a felvételeket számítógépére.
Megjegyzések:
1. Kérjük helyezze be a memóriakártyát felvétel előtt.
2. A készülék folyamatosan 2/5/15 percenként fog rögzíteni, ha ezt a
beállítási lehetőséget választotta ki. Ha az adattároló kártya megtelt,
autómatikusan elről fogja indítani a rögzítést, törölve ezzel a
memóriakártyán található tartalmakat. 3 másodperces szünet lesz, és
névlegesen a tartalmat az első 3 másodpercben nem fogja rögzíteni.
3. Mivel a készülék DC5V áramforrással működik, kérjük használja a
csomagban mellékelt autós töltőt. Ez a töltő autómatikusan a
12V/24V-os áramforrást 5V-á alakítja.

Technikai információk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Felvétel felbontása: 1280x960/720x480/640x480 pixel
Videó formátum: AVI
Tárolási szakasz ismétlése: 2/5/15 perc
Áramforrás: Beépített, tölthető akkumulátor, vagy 12V/24V autós töltő
SD/MMC kártya támogatott (1GB-tól 32GB-ig)
Mikrofon: hangrögzítésre alkalmas
2,5” LCD kijelző: 270 fokban forgatható
Egy kis segítség, hogy nagy fejfájástól megkímélje magát

Ez a készülék nagyon hasonló a számítógép működéséhez. Ha a készülék egy
művelet során nem reagál, kérjük kövesse az alábbi folyamatot. A
legvalószínűbb, hogy a készüléket újra kell indítani.
A készülék újra fog indulni a Reset gomb óvatos megnyomását követően,
melynek az átmérője kisebb mint 1mm.

