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Kérjük, hogy használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és tegye el, hogy 

bármikor segítségére lehessen szükség esetén. A használati útmutató tartalma előzetes 

értesítés nélkül megváltoztatható. 
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1.) Videó gomb 2.) Fotó gomb 3.) Vészjelző gomb 4.) USB port 

5.) PTT/Infra gomb 6.) Audio gomb 7.) Bekapcsoló gomb 8.) Töltésjelző LED 

9.) Státusz LED 10.) Dock port 11.) Hangszóró 12.) LCD 

13.) Menü/Vissza/Visszajátszás gomb 14.) „Fel” gomb 15.) OK/Megjelölés gomb 

16.) „Le” gomb 17.) Mikrofon 18.) Akkumulátor takaró 19.) Infravörös 

20.) Lencse 21.) Vészjelző fények 

1.) Dátum és idő 

2.) Hátralévő tárhely 

3.) Eszköz ID és Felhasználó ID 

4.) Felvételi idő 

5.) Videó felbontás 

6.) Töltöttség 

I. Eszköz ismertetése 

 

A testkamerák videó,- kép,- és hangrögzítésre alkalmas, mozgatható készülékek. LCD 

monitorral felszerelt, gombokkal egyszerűen kezelhető kompakt eszköz. A testkamerák 

általában rendőrség, biztonsági cégek és egyéb rendvédelmi szervek által használt eszközök. 
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II. Használat 

 

1. Ki/Bekapcsolás 

Nyomja meg röviden a Bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja az eszközt. A jelzőfény zölden 

fog világítani. Bekapcsolt állapotban a képernyő egy bizonyos idő elteltével (beállítható) 

képernyőkímélő módba vált. 

Bekapcsolt állapotban hosszan nyomja meg a gombot a képernyő és az eszköz 

kikapcsolásához. Ekkor a képernyő és minden jelzőfény kialszik. 

 

2. Videórögzítés 

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a Videó gombot. A bal felső sarokban a zöld fény lassan 

villogni kezd. Rögzítés közben nyomja meg a gombot, hogy befejezze a felvételt és lementse 

azt a TFT kártyára (MP4 fájl neve->dátum és idő). A zöld fényjelző zölden kezd világítani 

(készenléti állapot). 

Videórögzítés közben a Fotó gomb megnyomásával fényképet készíthet, ami automatikusan 

mentésre kerül. 

Fontos videó megjelölése: Videórögzítés közben nyomja meg az OK gombot, hogy fontosként 

jelölje meg az adott felvételt. Egy kulcs ikon jelenik meg a képernyő jobb felső sarkában. Az 

ikon eltűnik, ha a videórögzítés leáll.  

 

3. Hangrögzítés 

Bekapcsolt állapotban nyomja meg az Audio gombot. A képernyőn megjelenik egy mikrofon 

ikon, a fényjelző zölden, lassan villog. Rögzítés közben nyomja meg a gombot, hogy befejezze 

a felvételt és lementse azt a kártyára. A felvétel végén a fényjelző visszavált folyamatos zöldre. 

 

4. Fényképezés 

Készenléti állapotban és videófelvétel közben is tud fényképet készíteni, a Fotó gomb 

megnyomásával. Automatikusan mentésre kerül a fotó videórögzítés közben is az eszköz 

memóriájára, pontos dátummal és idővel elnevezett JPG formátumú képfájlként. 

Sikeres fényképkészítés esetén egy „klikk” hang és egy zöld fényjelzés jelzi, hogy a fotó 

elkészült. 
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5. Beállítások 

Röviden nyomja meg a Menü gombot, hogy belépjen a beállításokba. A menün belül a 

Fel/Le gombokkal lépkedhet. Az OK gombbal fogadhatja el, léphet tovább, a Menü gombbal 

mentheti el és léphet vissza. 

-Videó felbontásának beállítása (Video Resolution): A „Video Resolution” pontot megnyitva 

választhatja ki a nyilak segítségével, hogy milyen felbontást szeretne rögzítéséhez használni. 

Az OK gomb megnyomásával tudja elfogadni a választott felbontást (minden beállítás 

elfogadását az OK gombbal teheti meg). 

-Videó felosztás (Video Split): Kiválaszthatja a kezelőgombokkal, hogy melyik videót szeretné 

felosztani. 

-Folyamatos rögzítés  (Loop recording): A kezelőgombokkal be (on), vagy kikapcsolhatja (off) 

a folyamatos rögzítést. A Loop recording folyamatosan a tárhely keretein belül újraírja a 

legrégebbi felvételeket. 

-Rögzítés azonnali indítása (Pre-Recording): Az „On” lehetőséget kiválasztva a kamera 

bekapcsolásakor, vagy a menüből való visszalépésből automatikusan elindul a felvétel. (10-30 

másodperc) Ezt kikapcsolni az „Off” lehetőséget kiválasztva lehet. 

-Videó késleltetés (Delay Record): A videó késleltetését egyéni másodpercig állíthatja be, vagy 

kapcsolhatja ki az „Off” kiválasztásával. Az adott perc kiválasztása után annyi idő után fogja 

leállítani a felvételt, miután felvétel közben megnyomtuk a videórögzítés gombot. 

-Mozgásérzékelés (Motion detection): A kezelőgombokkal be (on), vagy kikapcsolhatja (off) a 

mozgásérzékelést. 

-Automatikus rögzítés (Auto record): A kezelőgombokkal be (on), vagy kikapcsolhatja (off) az 

automatikus rögzítést. 

-G-szenzor (G-sensor): A kezelőgombokkal állíthatja be a G-szenzort. 

-Autós mód (Car mode): A kezelőgombokkal állíthatja be az autós módot. 

-WDR (WDR): A kezelőgombokkal állíthatja be a WDR-t, azaz az automatikus képkorrekciót. 

-Vízjel (Watermark): A kezelőgombokkal állíthatja be a felvételeken a vízjelet. 

-Tömörítés (Compression code): A kezelőgombokkal állíthatja be a tömörítést. 

-Fotó felbontása (Photo Resolution): A kezelőgombokkal kiválaszthatja, hogy mekkora legyen 

az elkészített fotók mérete (VGA – 16M pixel). 

-Time-lapse (Time-lapse photo): A kezelőgombokkal beállíthat time-lapse felvételt. 

-Folyamatos rögzítés (Continuous shooting): A kezelőgombokkal beállíthatja a folyamatos 

rögzítést. Kiválaszthatja, hogy hány perces legyen egy adott felvételnek, videófájlnak a 

hosszúsága, amit lement az eszköz az adattárolóra. 
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-Éjjellátó mód (Auto IR): Beállíthatja, hogy az éjjellátó infra-lámpa automatikusan („Auto”) a 

kamera érzékelői indítsák el azt. 

-Színes mód (Color mode): A kezelőgombokkal beállíthatja a színes módot. 

-GPS (GPS): A kezelőgombokkal beállíthatja a GPS-t. 

-GPS jel keresés (GPS signal searching): Nyomjon az „OK”-ra, hogy automatikus GPS jelet 

keressen. 

-Dátum és idő beállítása (Data time settings): A kezelőgombokkal beállíthatja a pontos 

dátumot és időt. 

-Automatikus kikapcsolás (Auto power off): Kikapcsolhatja („Off”), vagy beállíthatja, hogy 

mennyi idő után kapcsoljon ki a képernyő, mikor nem használja azt. 

-Képernyőkímélő (Screensaver): A kezelőgombokkal beállíthatja a képernyőkímélőt. 

-Hang visszajelzés (Button sound): A kezelőgombokkal Ki/Bekapcsolhatja a gombnyomás 

utáni hang visszajelzést. 

-Nyelv (Language): A kezelőgombokkal beállíthatja az eszköz menüjének nyelvét. 

-Fények frekvenciája (Light frequency): A kezelőgombokkal beállíthatja a jelzőfények 

frekvenciáját. 

-Felhasználó ID (User ID): Megmutatja a felhasználó ID-ját. 

-Eszköz ID (Device ID): Megmutatja az eszköz ID-ját. 

-Jelszó beállítás (Password setting): A kezelőgombokkal beállíthatja jelszavát. 

-Jelszó megváltoztatás (Change password): A kezelőgombokkal megváltoztathatja jelszavát. 

-Gyári beállítások visszaállítása (Default): Visszaállíthatja az eszköz gyári beállításait az On 

választásával. 

-Tárhely formázása (Format storage): A kezelőgombokkal formázhatja a tárhelyét (minden 

adat törlésre kerül). 

-Eszköz információk (Version): Megmutatja az eszköz verzióját, adatait. 
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6. Reset 

Ha az eszköz rendellenesen működik, vagy nem működik, nyomja meg röviden a Reset gombot 

egy tűvel, vagy valamilyen hasonlóan vékony eszközzel, hogy visszaállítsa az eszközt (a 

beállítások visszaállhatnak). 

 

 7. Töltés 

Alacsony töltöttség jelzés: Ha a töltöttség alacsony, a töltöttségjelző ikon a jobb felső sarokban 

pirosan villog egy jelzőhang kíséretében, ami 20 másodperc múlva elhallgat. Kérjük ebben az 

esetben helyezze az eszközt töltés alá és töltse fel az akkumulátort. 

USB töltés: 

 

 

 

 

Ahogy a képen látható, az USB kábelt a megfelelő helyre helyezve, PC-hez is csatlakoztatható. 

A töltés folyamatát bekapcsolt állapotban az akkumulátor töltöttség jelzője, kikapcsolt 

állapotban pedig fényjelző jelzi azt (töltés közben pirosan világít, majd feltöltött állapotban 

elalszik). 

 

8. Fájlok törlése 

Az eszközön belül lehetősége nincs a fájlok törlésére. Ennek elvégzéséhez szüksége lesz az USB 

kábelre és egy számítógépre, amivel csatlakoztatja a kamerát. Az eszköz mappáját megnyitva 

hozzáférhet a felvételekhez és PC-jén megtekintheti, vagy törölheti azokat.  

 

 9. Felvételek megtekintése 

Bekapcsolt állapotban, készenléti módban nyomja meg hosszan a Menü gombot, hogy 

belépjen a visszajátszás módba és megtekinthesse felvételeit. 

A Fel, Le gombok használatával váltogathatja a felvételeket (video/photo/audio playback) 

Ha kiválasztotta a megtekinteni kívánt fájltípust (video/photo/audio), nyomja meg egyszer az 

OK gombot, hogy elindítsa a lejátszást, majd újra nyomja meg, hogy leállítsa azt. A Menü gomb 

rövid megnyomásával visszaléphet. 
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 10. Vészjelző fények 

Bekapcsolt állapotban röviden nyomja meg a Vészjelző gombot, hogy bekapcsolja a piros-kék 

vészjelző fényeket, amik elkezdenek felváltva villogni. Nyomja meg még egyszer, hogy 

vészjelző hang is kísérje a vészjelzést, majd nyomja meg harmadjára, hogy kikapcsolja azt. 

 

 11. LED fényjelzők 

-Bekapcsolt állapotban a fényjelző zölden világít. 

-Videórögzítés közben a fényjelző zölden, lassan villog. 

-Audiorögzítés közben a fényjelző zölden, a videórögzítésénél lassabban villog. 

-USB kábel csatlakoztatásakor a fényjelző pirosan világít. 

-Töltés közben a fényjelző pirosan világít, majd feltöltve kialszik. 

-Fénykép készítésekor a fényjelző egyszer zölden felvillan. 

 

 12. Csatlakoztatás PC-hez 

-Titkosítás nélkül: Bekapcsolás után, bármilyen rögzítés nélkül az USB kábellel csatlakoztassa 

az eszközt . Nincs szükség kezelő-driverre. Egy PC értesítés után a csatlakoztatás sikeres. 

-Titkosított: Bekapcsolás után, bármilyen rögzítés nélkül az USB kábellel csatlakoztassa az 

eszközt PC-hez. Nincs szükség kezelő-driverre. Az alapértelmezett jelszó: 000000. A jelszó 

sikeres megadásával, egy PC értesítés után a csatlakoztatás sikeres. 

 

 13. WiFi 

Bekapcsolt állapotban hosszan nyomja meg a Fotó gombot, hogy bekapcsolja a WiFi-t. A 

hotspot neve és jelszava a képernyőn látható. A zöld fényjelző villogni kezd, emlékeztetve a 

WiFi-hez való csatlakoztatásra. Mobilján keresse meg az eszközt, majd csatlakozzon hozzá. 

Sikeres csatlakozás után a WiFi ikon megjelenik a képernyő jobb felső sarkában. Hosszan 

nyomja meg a Fotó gombot, hogy kikapcsolja a WiFi csatlakozást. 

WiFi név: M3-******  WiFi jelszó: 12345678 

Töltse le a RoadCam applikációt, hogy mobilon láthassa a felvételeket és személyre szabhassa. 
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Fotó gomb. Nyomja meg egyszer, hogy fényképet készítsen (videó módban is). 

Videó gomb. Nyomja meg egyszer a videórögzítéshez. Leállításhoz nyomja meg újra. 

Audio gomb. Nyomja meg egyszer a hangrögzítéshez. Leállításhoz nyomja meg újra. 

 14. Távvezérlés 

A távvezérlés egy opcionális funkció, amellyel távolról indíthat felvételeket (audio, video, fotó) 

-A távvezérlőn röviden nyomja meg a Videó és Kamera gombot egyszerre, a fényjelző pirosan 

villog, majd a távvezérlő a kód-egyeztetést kéri. Ekkor kapcsolja be az eszközt, hogy 

automatikusan egyeztesse a kódot. Az eszköz egy fényképet készít, amint a csatlakozás 

sikeres. Ezután tudja a távvezérlő segítségével az eszközzel való rögzítést elindítani. 

 

  

 

III. Hibaelhárítások 

 

Nem kapcsol be az eszköz és nem reagál semmire: 

-Csatlakoztassa töltőhöz legalább 2 óra hosszára. 

-Vizsgálja meg, hogy a kábel, az adapter és a csatlakozók sérülésmentesek-e. 

-Állítsa vissza, resetelje az eszközt. 

-Ha nem oldódott meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával. 

Hibába ütközik a PC-hez való csatlakozás: 

-Vizsgálja meg, hogy megfelelően csatlakozik-e a kábel az eszköz és a PC csatlakozókhoz. 

-Vizsgálja meg, hogy megfelelően működik-e a PC USB drivere. 

 

Az eszköz infravörös lámpája nem működik: 

Ha az eszközt fizikai sérülés éri, az infravörös lámpa meghibásodhat és nem lehet azt 

kikapcsolni. Ekkor sokszor nyomja meg az infra kapcsolóját, majd próbálja az eszköz ki-be 

kapcsolását. Ha nem oldódik meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával. 
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LÁTÁSKÁROSODÁST OKOZHAT: 

NE VILÁGÍTSON KÖZVETLENÜL EMBEREK ÉS ÁLLATOK SZEMÉBE! 

 

IV. Biztonsági figyelmeztetések 

 

Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben: 
1. A termék lítium akkumulátort használ, tehát ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt 

láng vagy hő hatásának. Továbbá ne tartsa huzamosabb ideig magas páratartalmú, 

vagy poros helyen. Ha hosszabb ideig nem volt használva az eszköz, először töltse fel 

használat előtt. Töltés során ne helyezze magas hőmérsékletű (45+ Celsius fok) 

helyiségbe, mert az akkumulátor felrobbanhat.  

 

2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek 

kicserélésével. 

 

3. Ne tegye közel erős mágneses területhez (pl. TV, hangszóró stb.). 

 

4. Óvja meg bármilyen nedvességtől, különösen a vízzel direkt módon való 

érintkezéstől. 

 

5. Ne helyezze instabil helyre (pl. instabil polc), óvja a rázkódástól. 

 

6. A felvételeit mindig mentse le egy külön adattárolóra, annak biztonságos megőrzése 

érdekében. 

 

7. Tartsa tisztán a készüléket és annak lencséjét, hogy a legtisztább felvételeket 

készíthesse. 

 

8. Jelszavát és felhasználóját tartsa biztonságban. 

 

 

 

V. Tartozékok 

 

-1*Testkamera 

-1*220V töltőadapter 

-1*USB kábel 

-1*Rögzítő csipesz 

-1*Használati útmutató 

-Opcionális: Wi-Fi; Távvezérlő; GPS; Dock töltő 
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VI. Paraméterek 

 

LCD kijelző 2.0 inch 16:9 TFT HD LCD 

Látószög 140° 

Fókusz 0.3~∞ 

Szenzor 1/3” színes CMOS 

Méret 88*58*26.5mm 

Képformátum JPG 

Videóformátum H.265/H.264, MP4 

Videófelbontás 2560*1440; 2340*1296; 1920*1080; 1280*720; 864*480;640*480 

Képfelbontás 16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, VGA 

Exponálás Auto 

Infravörös lámpa Beépített, 15 méteres látótávolságú 6db infravörös lámpa 

Wi-Fi Beállítható 

Fehéregyensúly Auto 

Tárhely SD kártya (8GB - 512GB-ig) 

GPS Beállítható. Válasszon távoli vezérlés vagy GPS között 

Távoli vezérlés Beállítható. Válasszon távoli vezérlés vagy GPS között. 

USB csatlakozó Mini USB port 

Akkumulátor Cserélhető, újratölthető Li-polymer akkumulátor, 2500mAh 

Vészjelző fények Beépített kék és vörös fények 

Hang Beépített mikrofon (64KHz) és hangszóró 

Záridő Elektronikus, 1/2 - 1/2000 másodperc 

Hőmérsékleti korlátok -20 – 55 C fok 

Szűrők Cserélhető szűrők nappali és éjszakai használatra (auto/manuális) 

 


