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BEVEZETŐ  
A csomag tartalma 
 

1. Menetrögzítő kamera 
2. Töltő kábel 
3. Autós töltő 
4. Szerelőlap 2db 
5. Szerszám 
6. Használati útmutató 
7. MicroSD kártya 

  
  
  
 
 
Biztonsági utasítások 
A termék használata előtt olvassa el az összes utasítást. Ha a berendezés megsérül és nem követi az utasításokat, a                   
garancia nem érvényes.Tartsa be ezeket az utasításokat! 
• Ne ejtse le, ne próbálja szétszerelni a berendezést. 
• A termék ne érintkezzen vízzel. 
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek hosszú ideig, mert kárt okozhat. 
• A nyílt tűz közelsége robbanást okozhat. 
• Csak eredeti tartozékokat használjon. 
• Ne telepítse ezt a berendezést olyan helyre, ahol megakadályozhatja a vezető kilátását, vagy megakadályozhatja a                
légzsák működését. 
• Nézze az utat. Ne használja a készüléket vezetés közben. 
• Tartsa tisztán a fényképezőgép lencséjét, és ügyeljen arra, hogy ne takarja el semmit. 
• A termék használata előtt állítsa be a dátumot és az időt. 
• Ne használja a töltőt, ha a kábel sérült. 
• Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig a járműben. 
• Ne hagyja a készüléket gyermekek közelében. 
• A tisztításhoz használjon tiszta, puha ruhát, soha ne súrolószert vagy olajat. 
• Cégünk nem vállal felelősséget az adatok / tartalom elvesztéséért az üzemeltetés során. 
 
LEÍRÁS 
1. Hangszóró 
2. Mikrofon 
3. Áramellátás gomb LED-es kijelzővel 

• Piros: a felvétel folyamatban van 
• Zöld: nincs rögzítés 

4. Kamera lencséje 
5. LCD képernyő 
6. Gombok 
7. Memóriakártya-nyílás 
8. Szellőzés 
9. Micro USB töltőport 
10. Reset 
 
Memóriakártya behelyezése 
 
Ne távolítsa el vagy helyezze be a microSD / TF kártyát, amíg a készülék be van kapcsolva. Ez a kártya károsodását                     
okozhatja.  
 
Használjon 10-es osztályú microSD / TF kártyát a készülék megbízható működéséhez. Javasoljuk, hogy             
rendszeresen formázza a kártyát. 
Kártya kapacitása 32 GB 64 GB 128 GB 
1440P 30FPS 220 perc 440 perc 880 perc 

 



 

1080P 60FPS 240 perc 480 perc 960 perc 
1080P 30FPS 320 perc6 40 perc 1280 perc 
720P 60FPS 360 perc 720 perc 1440 perc 
720P30FPS 480 perc 960 perc 1920 perc 
 
 
1. Helyezze be a microSD / TF kártyát úgy, hogy az aranyérintkezők a DashCam oldalára               
nézzenek, ahol a kijelző található. Nyomja be, amíg a helyére nem kattan. 
2. A kártya eltávolításához óvatosan nyomja meg a felső oldalt a belső rész felé, majd a                
kattanás után húzza ki a nyílásból. 
 
A DashCam telepítése 
• Soha ne telepítse a készüléket vezetés közben. 
• A lehető legjobb nézet érdekében helyezze a készüléket a visszapillantó tükör            
közelében.  
• Ne telepítse azt olyan helyre, ahol az akadályozhatja a vezetést. 
• Győződjön meg róla, hogy a lencse olyan helyen néz ki, amely az ablaktörlők hatótávolságán belül van, hogy az                   
eső esetén is jók legyenek a látási viszonyok. 
• Ne érintse az ujját az objektívhez. Az ujjain lévő zsír elhomáyosíthatja az objektív képét, ami rossz felvételeket                  
eredményez. 
• A szerelőlapon ragasztó van, mely megsérülhet, ha eltávolítja a szélvédőről. 
 
1. Csatlakoztassa a DashCam-ot a szerelőlaphoz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Válasszon egy helyet (A vagy B) a szélvédőn a visszapillantó tükör mögött, mossa le tiszta vízzel és szárítsa meg. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Távolítsa el a ragasztószalagot, és erősen nyomja a         

rögzítőlemezt az autó szélvédőjére. 
4. A töltőzsinór segítségével nyomja meg és rejtse el a töltőkábelt a műszerfal szélén lévő széleihez és                 
habtömítéséhez. 
5. Állítsa be az objektív látószögét, hogy illeszkedjen az előremenő úthoz. 
 

 



 

Tápcsatlakozás 
1. Csatlakoztassa a DashCam-et az autós töltőhöz egy újratölthető kábellel. 
2. Csatlakoztassa az autós töltő másik végét az autó öngyújtó aljzatához.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Az autó elindítása után a DashCam automatikusan bekapcsol, és elkezdi a felvételt. Az autó gyújtása kikapcsolása                 
után a DashCam automatikusan elmenti a felvételt és 60 másodpercen belül kikapcsol.  
 
 
Töltse le a Roav alkalmazást 
A letöltéshez keresse meg a "Roav" alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play-en. 

 
 
 
 

 
 
DashCam csatlakoztatása az okostelefonokhoz 
Miután sikeresen használta az okostelefonját a beépített Wi-Fi-n keresztül, tárolhatja és lejátszhatja videókat az              
okostelefonon. A DashCam beállításait a Roavon keresztül is módosíthatja. 
 
• A sikeres csatlakoztatás után a DashCam kamera leállítja a felvételt. 
• Az Android-telefonok nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel, miközben a DashCam fedélzeti Wi-Fi kamerájához            
csatlakoznak. Az iOS-eszközöknek azonban rendesen kell működniük.  
 
1. Érintse meg az OK gombot, válassza a "WIFI"> "Be" opciót a WiFi bekapcsolásához a DashCam fedélzeti                 
kamerájában. 
2. Aktiválja a WiFi-t az okostelefonján, keresse meg a "Roav DashCam Cl Pro" -t a listában, és csatlakozzon hozzá.                   
Adja meg a jelszavát, ha szükséges (az eredeti jelszó: goroavcam). 
3. Kövesse az okostelefon utasításait a kapcsolat befejezéséhez.  
 

Használja a DashCam fedélzeti kameráját 

Járművezetőként Ön teljes mértékben felelős a biztonságos közlekedésért és az összes közlekedési szabályzat és              
szabályozás betartásáért. 

Videók feltöltése 
1. Ha autós töltőhöz csatlakozik, a DashCam automatikusan elkezdi a felvételt, a kijelzőn megjelenik az adójel, és a                  
piros pont villog, megjelenítve az aktuális felvételi időt, az aktuális dátumot és időt. 
2. A hangfelvétel aktiválásához / kikapcsolásához érintse meg a balra mutató nyíl szimbólumot. 

Az aktuális felvétel védelme 
Alapértelmezés szerint a DashCam érzékelő segítségével automatikusan érzékeli a véletlen ütközéseket, és 30             
másodpercig védi a videofájlt, és megjelenik a kulcs szimbólum is. Ez azt jelenti, hogy ezek a felvételek zárolva                  
vannak, és az új videó nem írja felül.  
Az aktuális felvétel kézi védelméhez érintse meg az O szimbólumot. 
Tipp: A zárolt videoklipek a memóriakártya gyökérkönyvtárában található "RO" mappában lesznek tárolva. 
 
Videók lejátszása 

A DashCam kamera leállítja a felvételt videolejátszás vagy beállítás közben.. 
 
1. A mentett videók lejátszásához érintse meg a ► gombot. 
2. Válassza ki a lejátszani kívánt videót. 

 



 

Érintőgomb Virtuális gomb funkciója   

Lejátszás / szünet 

Az aktuális fájl törlése / Összes törlése 

Az aktuális fájl zárolása / Aktuális feloldás 

Vissza az előző menübe 

 

Rendszerbeállítások 
Kattintson az OK gombra a DashCam beállításainak szerkesztéséhez. 
 
Menübeállítások Leírás Lehetséges beállítások 
Resolution Állítsa be a kívánt videó beállításokat. 720P30FPS/720P 

60FPS/1080P30FPS /1080P 60FPS   
/ 1440P 30FPS 

Loop Recording Állítsa be az egyes rögzített videoklipek hosszát. 1 Minute / 3 Minutes /5 Minutes/10       
Minutes 

Sensitivity A gravitáció segít kamera érzékenységét a      
vibrációk és ütések észlelését vezetés közben,      
így a DashCam reagál. 

Low / Medium/ High/Off 

Parking Monitor Lökésérzékelővel felszerelt, hogy a felvétel     
azonnal megkezdődjön, amikor hirtelen    
hozzáütköznek az autóhoz még parkolás közben      
is.  

Low / Medium/ High /Off 

WIFI Csatlakozás az okostelefonhoz On/Off 
Date Állítsa be a dátumot és az időt Érintse meg a ► / ◄ gombot az        

érték beállításához, az OK gombot a      
következő menübe való belépéshez,    
az O gombot a mentéshez. 

Language Állítsa be a képernyőn megjelenő nyelvet. English / Deutsch/ 
 Italiano/ Français 

GPS A GPS-pozicionáló modul aktiválása /     
deaktiválása a teljes kormányzási útvonal     
rögzítéséhez. 

On/Off 

LCD Auto Off  Egy meghatározott idő elteltével a háttérvilágítás      
nem fog működni. 

30 Seconds/ 60 Seconds / Off 

Machine Sound Némítás vagy némítás feloldása. On/Off 
Default  Az összes beállítást alapértelmezettre    

visszaállítása. 
Cancel / OK 

Format  
 

Formázza a memóriakártyát és törölje az összes       
adatot. 

Cancel/OK 

Water Mark Dátum és idő megjelenítése a felvételeken.  On/Off 
Frequency Állítsa be az elektromos hálózat frekvenciáját a       

hely szerint. 
50 Hz(EU/China)/ 60 Hz (US/Japan) 

About Az aktuális kamera verziójának ellenőrzése.  
 

 
Érintőgomb Virtuális gomb funkciója   

Kattintson ismét a beállításra 
Kattintson a megerősítéshez 
Kapcsolja be a következő beállításokat 
Kapcsolja be az előző beállítást 
Vissza a felvételi módba 

 
 
 
 

 



 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
 
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.  
 
 

Kijelző 2,4 "LCD szín TFT (320 x 240) 

Kamera érzékelő OV 4689 

A kamera lencséje 145° széles 

Chipset Novatek NT96660 

Tápfeszültség 5V = 1A 

Max. videó felbontás 1440P 30FPS 

Videoklip formátum . MP4 

Wi-Fi 2,4 GHz-es sáv 

Akkumulátor kapacitás 470 mAh 

Üzemi hőmérséklet-tartomány -10°C és 65°C között 

Tárolási hőmérséklet tartomány -29°C és 71°C között 

Súly kb. 119 g 

Méretek 86 x 66 x 36 mm 

 
Figyelem 
Ez az eszköz megfelel az Európai Közösség rádióinterferencia követelményeinek. Működési frekvencia tartomány:            
2400-2483,5 MHz; Maximális kimenő teljesítmény: 15 dBm 
A terméket kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártják, amelyek            
újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatók. 
 

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt               
ártalmatlanítani, hanem az újrahasznosítás végéig a megfelelő gyűjtőhelyen kell elhelyezni. Tartsa be a helyi              
megsemmisítési utasításokat, és soha ne dobja a terméket és az újratölthető elemeket normál háztartási              
hulladékkal együtt. A régi berendezések és az újratölthető elemek megfelelő eltávolítása megakadályozza a             
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat. A beépített akkumulátor            
eltávolítása érvényteleníti a garanciát, és megsemmisítheti a terméket. A beépített akkumulátor eltávolításához            
mindig vigye a készüléket egy szakemberhez. 
 

 
FCC nyilatkozat 
Ez az eszköz megfelel a Szabályzat 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételre vonatkozik: (1) Ez a                  
készülék káros interferenciát okozhat, és (2) A készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve az                
interferenciát, amely nem kívánt működési feltételeket okozhat. 
 
Figyelem: A módosítások vagy módosítások, amelyeket a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá,              
érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. 
 
Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályzat 15. részének a B               
osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a szabványokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet             
nyújtsanak a lakossági területeken a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál,              
használ és sugározhat, és ha nem telepíti és nem használja az utasításoknak megfelelően, káros interferenciát               
okozhat a rádiós kommunikációban. Mindenesetre nincs garancia arra, hogy az interferencia nem jelenik meg egy               
adott telepítésnél. Ha ez a készülék káros interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételében, amelyet a készülék                  
be- vagy kikapcsolásával lehet meghatározni, javasoljuk, hogy próbálja megakadályozni az alábbiak valamelyikének            
zavarását: (1) A fogadóantenna elforgatása vagy áthelyezése (2) Növelje a készülék és a vevő közötti elválasztást                

 



 

(3) Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörhöz, amely nem a vevőegységhez csatlakozik. (4) Segítségért              
forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió / televízió szakemberhez. 
Ez a készülék szolga üzemmódban működik, és 2,4 GHz-en (2412-2462 MHz) működtethető. 
 
Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Az App                   
Store az Apple Inc., az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegy. A Google Play és                 
a Google Play logó a Google Inc. védjegyei 
Az "Android" a Google Inc. bejegyzett védjegye. az Egyesült Államokban és más országokban. 
Az "iOS" az Apple Inc. bejegyzett védjegye. az Egyesült Államokban és más országokban. 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORGALMAZÓ  

Moon Innovations Kft 
1188 Budapest, Podhorszky utca 89/A. 

hello@moonstore.hu 
www.moonstore.hu 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


