
 

 

 
DVR-F600-FHD DVR menetrögzítő és tolató kamera használati útmutató 

 

 Az F600 DVR menetrögzítő kamera szett képes egyidejűleg az első kamerával a hátsó kamerával a hátsó forgalom 

figyelésére és rögzítésére. A hátsó kamera egyben tolatókameraként is funkcionál. Elöl FULL HD,hátul pedig VGA 

minőségben. A két kamera képe külön-külön vagy akár egyszerre is megjeleníthető a monitoron. 

 Tolatáskor a hátsó kamera automatikusan tolatókamera üzemmódra vált. Ilyenkor az LCD kijelzőn teljes nagyságban 

a hátsó kamera képe jelenik meg. 

Elhelyezés, felszerelés: Rögzítse a monitort a csomagban található gumi hevederekkel a gépjármű visszapillantó 

tükrére. 

Tápellátás, csatlakoztatás: A készülék a jármű szivargyújtó aljzatáról működtethető, 12-24 Voltos 

egyenfeszültségről. Kizárólag a mellékelt csatlakozókábel használható! A kábelt vezesse el körben, sérülés mentesen 

a szélvédő körüli műanyag díszkeret alá bújtatva. Javasolt a belső visszapillantó tükör felett a tetőkárpit széle alá 

bevezetni, majd jobbra levezetni a műanyag díszlécek alatt a kesztyűtartóhoz, az alatt tovább vezetve pedig 

csatlakoztatni a szivargyújtó aljzatba. Egy USB-miniUSB kábel (nem tartozék) alkalmazása szükséges, ha 

számítógéphez kívánja csatlakoztatni a felvételek másolása céljából. Ha rendelkezik memóriakártya olvasóval, akkor 

a kártyát a kamerából eltávolítva, a kártyaolvasóval is kezelheti a felvételeket. A beépített akkumulátor nem a kamera 

folyamatos működtetésére szolgál, hanem a jármű elindításakor és leállításakor esetlegesen keletkező 

feszültséglökéseket egyenlíti ki, ezzel védve a kamerát a meghibásodástól. Az akkumulátor a készülék élettartamának 

lejárta után, annak szakember által történő szétszerelésével távolítható el és veszélyes hulladékként kezelendő. Ha 

esetleg folyadék szivárog belőle, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz ruhával tisztítsa meg! Az akkumulátort t ilos 

felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni! A nem tölthető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély! Akkumulátor gyermek 

kezébe nem kerülhet• Ha nem világít a szivargyújtó dugó visszajelzője, ellenőrizze a dugóban található biztosíték 

állapotát! • Ha a jármű szivargyújtó aljzata feszültségmentes lesz a gyújtáskulcs kivétele után, akkor nem minden 

extra funkció érhető el(pl. felvétel parkolóőr módban). • Ha működési problémát észlel, vagy a készülék nem reagál, 

állítsa vissza a gyári állapotot a RESET gomb iratkapoccsal történő benyomásával. • Figyelem! 24V-os üzemeltetés 

esetén a tolatókamera csak 12 Voltról használható! 

A memóriakártya behelyezése: (szükséges a működéshez s a legtöbb beállításhoz is) Kapcsolja ki a készüléket és 

helyezze be a külön beszerzendő microSD Class10+ memóriakártyát. Ne erőltesse, csak egyféle pozícióban 

csúsztatható be, kizárólag a kártyahely melletti ábra szerint! Javasolt minimum 8 GB, de minél nagyobb, azonban 

max. 32 GB kártya alkalmazása. Fontos, hogy legalább CLASS10 jelzésűt alkalmazzon. Ellenkező esetben a 

bekapcsolás után a képernyőn figyelmeztető szöveg jelenik meg. A lassú memóriakártya nem alkalmas a 

nagyfelbontású kamerákban történő használatra. Javasolt az első használat előtt a kamerában formázni a kártyát. 

Csak minőségi memóriát használjon. Még ezek sem mindig működnek jól, típusuktól vagy állapotuktól függően. 

Működésük nem mindig garantált, ami nem utal a készülék hibájára. 

Automatikus felvételindítás: A készülék automatikusan elindítja a felvételt, ha bekapcsolják. Ha pedig 

csatlakoztatják a tápellátást, akkor automatikusan bekapcsol és elindítja a felvételt. Működése járműtől függően 

változhat abból adódóan, hogy az indítókulcs eltávolítása után a szivargyújtó aljzat feszültségmentes lesz-e vagy 

sem. Egyes típusoknál az aljzat állandóan feszültség alatt marad, ilyenkor a kamerát manuálisan kell bekapcsolni és 

kikapcsolni. menetrögzítő kamera tolatókamerával Amennyiben a jármű aljzata nem lesz feszültségmentes 

parkoláskor - az indítókulcs kivétele után, a felvétel tovább folytatódhat. A vezetőnek kell csatlakoztatnia (ekkor a 

felvétel elindul) és kihúznia a szivargyújtó aljzatból a töltőkábelt, vagy az  gomb rövid megnyomásával bekapcsolni 

vagy kikapcsolni. A bekapcsolt kamera az OK rövid megnyomására elindítja vagy megállítja 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. Az adott memóriakártyára rögzíthető 

felvétel hossza függ a kiválasztott felbontástól, képminőségtől. A felbontást csökkentve, jelentősen nő a felvételi idő. 

Folyamatos felvételi mód kiválasztása esetén a felvétel akkor is folytatódik, ha megtelik a memóriakártya. A készülék 

a leg régebbi felvételeket kezdi törölni a megadott ciklusoknak (pl. 2 percenként) megfelelően. A teljes kikapcsoláshoz 

kapcsolja ki az  gomb nyomva tartásával, majd húzza ki az USB csatlakozót a kamerából vagy a DC dugót a jármű 

szivargyújtó aljzatából. 

https://www.metroman.hu/termekek/Autos-menetrogzito-kamera/


 

 

A menetrögzítő kamera csatlakozói: 

 

Üzemmódok:   gombbal választható ki az üzemmód választó videofelvétel, fényképezés, video és fénykép 

lejátszás. Nyomja meg az OK gombot. Amennyiben működik a felvétel, állítsa meg a Video gombbal. Ezután válassza 

ki a használni kívánt módot.  / Camera fénykép készítés / -Felvételek visszanézése. 

Képernyő megjelenítési mód: A Fel / Le gombok meg nyomásásával válthat a különböző 1/2/3 kamerás 

megjelenési módok közt. 

Beállítások menü:   

A beállítások menübe lépéshez nyomja meg a   gombot. 

Az egyes menüpontok közt a Fel / Le gombokkal léptethet, az Ok gomb lenyomásával pedig kiválaszthatja és a 

végén mentheti a beállítást. 

Beállítások : 

• Resolution / Felbontás: Videó felvétel felbontása  

• Image quality/ Képminőség: Fénykép felbontás 

• Cycle Record / Ciklikus record : Felvételi ciklusok hosszának beállítása. Ajánlott beállítás 3min (3 

perc) Amennyiben kikapcsolja ezt a funkciót, a memória kártya ha megtelt, nem tudja törölni a 

régebbi felvételeket! 

• White balance / Fehéregyensúly: Fehéregyensúly szabályzás 

• EV: fényerő 

• Motion detection / Mozgásérzékelés : Mozgásérzékelés Ki/Be 

• Audio / Hang : Hang rögzítés ki/be 

• Parking wake / Parkoló ébresztés: Automatikus parkoló felvétel mód. Bekapcsolt állapotban ha 

ütközés történik, akkor a felvétel automatikusan elindul. Az érzékenysége a G-sensor beállításiban 

szabályozható. 

• Date tag / Dátum cimke: Dátum bélyeg Ki/Be 

• G-sensor: Ütközés érzékelés Ki/Be és érzékenység állítás. Bekapcsolás esetén ha ütközést érzékel, a 

felvétel zárolja és nem törlődik automatikusan. 

• Beep sound / Beep hang: Billentyűhang ki/be 

• Time setting / Idő beállítás: Dátum és idő beállítás 

• Auto power Off / Automatikus kikapcs: időzített kikapcsolás beállítása 

• Langue setting / Nyelvbeállítás: Menü nyelvének beállítása 

• Flicker / Vibrálás: képfrissítés beállítás 

• Screen savers / Képernyővédők: képernyő kímélő ki/be kapcsolás 

• Format / Formátum : kártya formázása 

• Reset system: gyári beállítások visszaállítása 



 

 

• Version / Változat :Készülék verzió információk 

 

Amennyiben a készülék alaphelyzetben Lengyel nyelvre van állítva, az Ustawienia Jezykae menü pontban lehet 

átállítani angol nyelvre. 

 

A tolatókamera használata A hátsó tolatókamera bekötéséhez és felszereléséhez javasolt szakember segítségével, 

biztonságosan rögzíteni és megfelelő polaritással csatlakoztatni a piros (+12 V) vezetéket a tolatólámpához. Ennek 

köszönhetően a tolatást érzékeli a készülék, a kijelzőn a kamera képe megjelenik és tolatókamera beépített LED-jei 

világítanak. A tápfeszültséget a fő-kamerából kapja, ehhez csatlakoztatni kell a 4-pólusú, ∅2,5 mm dugót a kamera 

felső sarkában található aljzatba. 24 Voltos járművek esetén a piros vezetéket egy 390 Ohm/ 0,5 W ellenálláson 

keresztül kell csatlakoztatni, amely beállítja a 12 V feszültséget a 4db LED számára. A tolatókamera helyének 

meghatározásánál vegye figyelembe a védett, biztonságos rögzítést és azt, hogy a kép ne elfordítva jelenjen meg a 

képernyőn. IP44: védett freccsenő víz és >1 mm átmérőjű testek ellen. A kamera tükrözi a képet, hasonlóan a 

visszapillantó tükörhöz. 24 Voltos járművek esetén a - tolatólámpához csatlakoztatandó - piros vezetéket egy 390 

Ohm / 0,5 W ellenálláson (nem tartozék) keresztül kell csatlakoztatni, amely beállítja a 12 V feszültséget a 4db LED 

számára.  

 
Figyelmeztetések • Vásárlás előtt ellenőrizze autóján a felszerelési lehetőséget! • Helyezze el és rögzítse 
biztonságosan a terméket! • A memória javasolt fájlrendszere: FAT32. Ne alkalmazzon NTFS formattálású memóriaegységet! • 

Csak kikapcsolt állapotban helyezze be vagy távolítsa el a memóriakártyát! Ellenkező esetben az adatok és/vagy a készülék 

megsérülhetnek. • Ha szélsőséges melegben vagy hidegben az adathordozót és a készüléket a járműben hagyja, akkor azok 

meghibásodhatnak. • Rendellenes működést okozhatnak a memóriaegység egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék 

meghibásodására! • Menet közben ne végezzen olyan műveletet, amely elvonja figyelmét a vezetéstől! A készülék vezetés közben 

történő kezelése balesetet okozhat. • Ne szerelje a készüléket vagy kiegészítőit olyan helyre, ahol akadályozhatják a kilátást és a 

jármű biztonságos irányítását! Például a kormány és a sebességváltó közelébe. • Ne hagyja, hogy a vezetékek a környező 

tárgyakra tekeredjenek. A kábeleket rendezze el úgy, hogy ne akadályozzák a vezetésben. Az akadályt jelentő vagy a kormányra, 

sebességváltóra, fékpedálra stb. lógó vezetékek rendkívül veszélyesek lehetnek. • Ezt a készüléket nem professzionális 

használatra tervezték. Ne hagyatkozzon kizárólag ennek a jelzéseire! Nem garantált minden körülmények között az összes funkció 

működése! • Az autós töltőben olvadóbiztosíték található. Szükség esetén, kupakjának lecsavarása után cserélje ki azt az eredeti 

értékűre: 5 x 20 mm / F2A • Bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy az utastér hőmérséklete 0 °C és +40 °C között van-e, 

mert a zavartalan működés csak ebben a tartományban garantált. A szélsőséges időjárási viszonyok kárt okozhatnak a 

készülékben. • Óvja portól, párától, folyadéktól, hőtől, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy 

napsugárzástól! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem 

rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy kezelés a szavatosság megszűnését vonja maga után 
 

 

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata 
és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék 
biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos 
csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatból! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, 
mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. 
A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. 
Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa 
és forduljon szakemberhez. 

 

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre 

veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott 

hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. 

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. 
Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra 
bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 
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