
HD-258 menetrögzítő kamera
A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is 
meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a 
készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az 
zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! Ezt a készüléket azok a személyek, akik 
csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a 
tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben 
használhatják, ha az felügyelet mellet történik, vagy a készülék használatára vonatkozó 
útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem 
játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék 
tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

Elhelyezés, felszerelés

Csúsztassa a kamera tetején található nyílásba (1.) a tartót (20.). Helyezze el a jármű szélvédőjén 
a tapadókorongos tartót úgy, hogy jó rálátása legyen az útra és a készülék ne zavarja a vezetőt a 
kilátásban. A megfelelő pozíció beállítása után rögzítse a kamerát a nagyméretű csavaranya 
elforgatásával. Úgy helyezze el a készüléket, hogy az ne érintkezzen más tárgyakkal. Praktikus 
lehet a középső visszapillantó tükör mögé/mellé rögzíteni. A tapadókorongot és az üveget meg 
kell tisztítani a felhelyezés előtt. Csak szappanos víz alkalmazható! Szélsőséges melegben vagy 
hidegben távolítsa el gyakran a tapadókorongot a szélvédőről, ellenkező esetben elveszítheti 
eredeti tulajdonságait. A visszahelyezés előtt tisztítsa meg rendszeresen! A tartót és a készüléket 
ne hagyja a parkoló járműben a helyén! Különösen tűző napon vagy erős fagyban távolítsa el és 
tegye a kesztyűtartóba vagy a csomagtartóba.

A memóriakártya behelyezése

Kapcsolja ki a készüléket (12.) és helyezze be (11.) a microSD/SDHC/TF Class 6+ memóriakártyát. 
Ne erőltesse, csak egyféle pozícióban csúsztatható be! Az érintkezők előre nézzenek! Nem 
javasolt 32 GB-nál nagyobb kártya alkalmazása. A lejátszható AVI és JPEG fájlokon kívül ne 
tároljon más típusú fájlokat a microSD/SDHC/TF eszközön, mert az akadályozhatja a működést. 
Csak minőségi memóriát használjon. Még ezek sem mindig működnek jól, típusuktól vagy 
állapotuktól függően. Működésük nem mindig garantált, ami nem utal a készülék hibájára. 
Figyelmeztetés! Az elveszett vagy megsérült adatokért stb. a gyártó nem vállal 
felelősséget, még akkor sem, ha az adatok stb. e termék használata közben vesznek el. 
Előzőleg javasolt biztonsági másolatot készíteni a csatlakoztatott adathordozón található 
fájlokról a személyi számítógépére

Automatikus felvétel bekapcsoláskor

Sok jármű szivargyújtó aljzata feszültségmentes lesz, ha az indítókulcsot eltávolítják. Ez esetben 
a felvétel automatikusan elindul, ha a jármű indítókulcsát behelyezzük és elfordítjuk, és 
kikapcsol a kamera, ha a járművet leállítjuk. Amennyiben a jármű aljzata nem lesz 
feszültségmentes az indítókulcs kivétele után, a felvétel tovább folytatódik. A vezetőnek kell 
csatlakoztatnia (ekkor a felvétel elindul) és kihúznia a szivargyújtó aljzatból a töltőkábelt, vagy a 



(12.) BE/KI gombbal bekapcsolni vagy az OK (15.) gombbal elindítani/megállítani a felvételt. A 
készülék bekapcsolása mindig a felvétel elindítását eredményezi és bekapcsol a tápellátás 
biztosításakor is. Ha a menüben a mozgásérzékelő mód aktiválva van, a felvétel mozgás 
hatására megkezdődhet.

Készüléken található gombok, funkciók



*A bemutatott funkciók, és gombok, csatlakozók eltérhetnek különböző verziójú 
készülékeknél.

Üzemmódok: 3 üzemmód választható ki az üzemmód választó MODE (19.) gombbal: 
videofelvétel, fényképezés, lejátszás. A hozzájuk tartozó piktogramok a bal felső sarokban 
jelennek meg.

Videofelvétel: Ez az üzemmód aktív a töltőkábel csatlakoztatása vagy a bekapcsoló gomb 
megnyomása után. A felvétel elindul, ha van memóriakártya helyezve a készülékbe. A képernyő 
bal felső részén piros kör villog, a jobb felső sarokban pedig látható az eltelt idő. Az OK (15.) 
gombbal szüneteltethető és újra indítható a felvétel.

Fényképezőgép: Válassza ki a fotó módot a MODE (19.) gombbal. Az OK (15.) gombbal 
fényképezhet. Videofelvétel közben nem lehet átkapcsolni másik üzemmódba, először állítsa 
meg a felvételt!

Lejátszás: Válassza ki a lejátszás módot a MODE (19.) gombbal. Az OK (15.) gombbal törölheti a 
képernyőn megjelenő adatokat. Ezután a diavetítés funkció bemutatja az elkészített 
fényképeket. A nyilakkal (16.) (18.) léptetheti a fotókat és videofelvételeket. A jobb felső sarokban 
láthatók a felvételek paraméterei. A kiválasztott video lejátszásához nyomja meg az OK (15.) 
gombot. Ugyanez a gomb a SZÜNET funkció is, a LE nyíl (16.) pedig a STOP, visszalépés a felvétel 
elejére.

Automatikus felvétel mozgásérzékelésre: A menüben (Motion Detection) lehetőség van 
annak a beállítására, hogy ha a kamera mozgást érzékel, akkor a felvétel automatikusan elindul 
és 10 másodpercet rögzít. Ha az objektív előtt nem történik változás, akkor a felvétel szünetel.

Éjszakai mód:  Az infravörös fényt kibocsátó LED a be-/kikapcsoló gomb (12.) rövid 
nyomogatásával kapcsolható be és ki. A képernyő jobb oldalán megjelenő LED szimbólum az 
éjszakai módra utal. Nappal ne alkalmazza ezt, mert ronthat a közeli felvételek minőségén! 
Éjszaka sem szükséges, ha a jármű fényszórója megvilágítja az utat.

A fontos felvételek automatikus zárolása: A beépített giroszkópnak köszönhetően a kamera 
képes érzékelni, ha ütközés történt. Ebben az esetben az éppen zajló felvételi ciklust zárolja és 
nem törli le a felvétel hosszas folytatása esetén sem. Ha megtelik a memóriakártya, szakaszosan 
törli mindig a legrégebbi felvételeket, de a védett fájl megmarad. Az e funkcióval nem rendelkező 
kamerák gyakran automatikusan és észrevétlenül letörlik a fontos felvételt addigra, amikorra 
éppen szükség lenne rá.

A felvételek törlése vagy védelme:  Lejátszás módban válassza ki a törölni vagy törlés ellen 
védeni kívánt felvételt. Nyomja meg a MENU (10.) gombot, majd a LE/FEL (16.,18.) gombokkal 
válassza ki a kívánt opciót; DELETE: törlés, PROTECT: védelem törlés ellen. Az OK (15.) gomb 
megnyomására megkérdezi, hogy az aktuális felvételt, vagy az összeset kívánja törölni. A LE/ FEL 
(16.,18.) gombokkal válasszon, majd az OK (15.) gombbal erősítse meg a döntését. Ezután még 
egy megerősítést kér a készülék a végleges törlés előtt. (16.,18.,15.) Ha törlés ellen kíván védeni 
egy felvételt, akkor sikeres beállítás esetén egy kulcs jelenik meg a képernyő tetején, amikor az 



adott felvételt megnézi. Ha rendelkezik kártyaolvasóval, abba is áthelyezheti a memóriakártyát a 
felvételek számítógépen történő visszajátszás céljából.

Beállítások, a MENÜ használata (videofelvétel, fényképezés, lejátszás): Attól függően, hogy 
a készülék mely üzemmódban van, eltérő beállítási lehetőségek érhetők el a MENU (10.) gomb 
egyszeri vagy kétszeri benyomásával. A léptetéshez és kiválasztáshoz használja a LE/FEL (16.,18.) 
és OK (15.) gombokat.

Beállítási lehetőségek:

MENU gomb egyszeri megnyomásakor:

Resolution - Felbontás:   1080P; 720P; VGA

Size - Felbontás/méret:  3M; 2M; 1.3M; VGA     (fotó módban) 

Time stamp - Dátum és időkijelzés: On; Off  - Be; Ki

Motion detection - Mozgásérzékelés: Off; On - Ki; Be

Video Time - Felvételek időtartama: Off; 1 Min; 3 Min; 5 Min - Ki; 1 perc; 3 perc; 5 perc;

Voice Record - Hangfelvétel: Off; On - Ki; Be

MENU gomb kétszeri megnyomásakor:

Format - SD kártya formázása - Cancel; Execute - Kilépés; Formázás végrehajtása

Language - Nyelv: Angol, francia, magyar, szlovák, olasz, portugál stb.

Screen saver - Képernyőkímélő: Off; On - Ki; Be

Auto Off - Automatikus kikapcsolás: Off; On - Ki; Be

Sys. Reset - Gyári beállítások visszaállítása: Cancel; Execute - Kilépés; Reset végrehajtása

Light Freq - Frekvencia: 50Hz; 60Hz

Date input - Dátum beállítás: év; hónap; nap  óra; perc

USB: PC cam; Disk Drive - USB csatlakoztatásakor PC kameraként működjön; vagy meghajtóként

Version - Verzió: aktuális verziószám megtekintése


