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Tisztelt Vásárló! 

 
Köszönjük, hogy megvásárolta a Neoline G-Tech X32/X34 menetrögzítő kamerát! 

Kérjük, hogy az eszköz megfelelő használatához és élettartamának maximalizálásához 

alaposan olvassa el a használati utasítást. Őrizze meg a dokumentumot, hogy az a 

jövőben is segítségére lehessen. 
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FIGYELEM! Néhány járműnél előfordulhat, hogy a 12/24V aljzat gyújtás ráadása nélkül is 

áram alatt van. Az akkumulátor lemerülését elkerülendő, ajánljuk, hogy kösse ki a 

műszerfali kamerát az autó hálózatából. 

1. Felhasználói feltételek 

•Kérjük, hogy alaposan olvassa el a garanciális feltételeket. 

Hibás működés esetén kérjük, hogy először végezze el az eszköz szoftverfrissítését 

(firmware), majd ha ez nem oldja meg a problémát, akkor vegye fel a kapcsolatot az 

ügyfélszolgálattal vagy a viszonteladóval. 

A szoftver legfrissebb verzióját az alábbi linken tudja letölteni: 

http://neoline.com/update/ 

A szoftverfrissítéshez instrukciókat és segítséget a fenti linken találhat. Amennyiben 

problémába ütközne a frissítés során, kérjük vegye fel a kapcsolatot 

ügyfélszolgálatunkkal a weboldalon felsorolt telefonszámok egyikén. Ügyfélszolgálat 

elérhetősége: https://laser-technologies.hu/index.php?route=information/contact 
Ne helyezze be és ne távolítsa el a memóriakártyát amíg az eszköz bekapcsolt 

állapotban van, hiszen ez károsíthatja a kamerát, illetve a rögzített videófájlokat. 

•Kizárólag kiváló minőségű, Class 10-es MicroSD kártyát használjon, UHS I… UHS-

III protokoll támogatással. Ezzel elkerülheti a kieső, vagy időben eltolódott 

képkockákat. 

•A készüléket ajánlott kizárólag a csomagban található kiegészítőkkel 

használni. A Neoline nem vállal felelősséget egy harmadik gyártó kiegészítője 

által okozott sérülésért. 

•Ne tegye ki az eszközt tűz, nedvesség vagy különböző kémiai anyagok (pl.: benzin, 

oldószer, vegyszer) közvetlen hatásának. 

•Az eszköz szétszerelése, vagy bármilyen átalakítása szigorúan tilos. 

•A Neoline nem vállal felelősséget adatvesztésért vagy sérülésért, amelynek oka a 

termék nem megfelelő használata, helytelen beszerelése vagy harmadik fél által 

biztosított kiegészítők alkalmazása. 

http://neoline.com/update/
https://laser-technologies.hu/index.php?route=information/contact
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•Legalább kéthavonta egyszer formázza le a MicroSD kártyát, ezzel elkerülve az 

esetleges fájlrendszer hibákat. 

•Ügyeljen az optimális üzemi hőmérséklet-tartományra (lásd: műszaki adatok). Ne 

tegye ki az eszközt hosszan tartó napsugárzásnak. 

•Az eszközt áttetsző szélvédő, vagy világos színű hővisszaverő fólia használata mellé 

tervezték. A videórögzítés minősége csökkenhet, amennyiben az eszközt színezett 

üveggel, vagy sötétített hővisszaverő fólia mellett használják. 

•Olyan helyre rögzítse a kamerát, ahol az a lehető legnagyobb látószöggel 

rendelkezik. TILOS olyan helyre felszerelni a kamerát, ahol az akadályozza a kilátást és 

ezzel a biztonságos vezetést. Sem a gyártó, sem pedig a szerződéses partnerei nem 

vonhatóak felelősségre a helytelen rögzítésből adódó sérülésekért vagy 

adatvesztésért. 

•A helyi törvények értelmében, illetve a biztonságos vezetés biztosítása érdekében 

tilos a kamerát vezetés közben állítani, mozgatni. 

•Használat előtt állítsa be a pontos időt és a dátumot. 

•A kamera keretének melegedése az eszköz működése során természetes. 

•Használat közben ügyeljen arra, hogy ne szorítsa meg túlságosan és ne ejtse le a 

kamerát. 

A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes felhívás nélkül módosítsa az 

eszközök listáját, valamint, hogy változtatásokat eszközöljön az eszköz 

hardverén és szoftverén. 

A termék használatával elfogadja a fent említett felhasználói feltételeket. 

A használati útmutató a nyomtatás időpontjában érvényes. A legfrissebb használati 

útmutatót megtalálja az alábbi linken: www.neoline.com (angol nyelven). 

Kérjük keresse meg a kívánt terméket a weboldalon és kattintson a Letöltés gombra.

http://www.neoline.com/
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A használati útmutató a nyomtatás időpontjában érvényes. A legfrissebb használati 

útmutatót megtalálja az alábbi linken: www.neoline.com (angol nyelven). 

2. Műszaki adatok 

 
•Videó felbontása: Full HD 1920 * 1080p 30 fps, max. 

•Látószög: 140° 

•Kijelző mérete: 2.45" 

•Rögzítés formátuma: MOV (H.264) 

•Beépített szuperkondenzátor* 

•Beépített mikrofon / hangszóró 

•Mozgásszenzor 

•G-szenzor 

•Hurok ciklus felvételek hossza: 1/3/5 min 

•Folyamatos felvétel 

•Automatikus bekapcsolás 

•Dátum és időbélyeg 

•Rendszám lenyomat 

•Micro SD 8GB—64GB (G-Tech X32) (Class 10)  

8GB—32GB (G-Tech X34) (Class 10) 

•Tárolási hőmérséklet: -20° to +70° 

•Működési hőmérséklet: -10° to +40° 

•Bemeneti feszültség: 5V DC, 1A (Type-C csatlakozó) 

•Töltés bemeneti feszültsége: 12–24V DC 

•Méretek: 76*46*40 mm 

•Súly: 61 g 

 
* A menetrögzítő kamerát tág hőmérsékleti tartományban való működésre tervezték. a 
szuperkondenzátor, ellentétben az akkumulátorral, tartósan és hatékonyan működik 
alacsony és magas környezeti hőmérséklet esetén is. 

 

http://www.neoline.com/


6  

3. A csomag tartalma: 

 
•Neoline G-Tech X32/X34 műszerfali kamera (DVR) 

•Mágneses tartó 

•Autós töltő 

•Használati útmutató 

•Jótállási jegy 
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4. A termék és a funkciógombok leírása 
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7. Le / Hangrögzítés 
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Funkciógombok leírása 
 

Gomb Leírás 

Be/Kikapcsoló gomb (csak 
akkor működik, ha külső 
áramforrás csatlakoztatva 
van) 

Tartsa lenyomva a készülék ki- és bekapcsolásához. Működés 
közben nyomja meg egyszer a kijelző elsötétítéséhez. 

MENU Készenléti üzemmódban nyomja meg a menübe való 
belépéshez. Visszajátszás üzemmódban nyomja meg az 
almenübe való belépéshez. 
Ezzel a gombbal lehetséges az üzemmódok közötti váltás is. 
Tartsa lenyomva a gombot 2 mp-ig, hogy válthasson a Fotó / 
Megtekintő / Videó üzemmódok között. 
Visszajátszás üzemmódban nyomja meg egyszer az adott fájl 
írásvédetté tételéhez. 
Készenléti üzemmódban ezzel a gombbal lehet megnyitni a 
készülék beállításait. 
Az almenükbe való belépés után, illetve a beállítások 
módosításakor a gomb megnyomásával tud visszalépni a 
főmenübe, illetve kilépni a beállításokból. 

FEL 
 
Nyomja meg a menüben, illetve a Visszajátszás 
üzemmódban való felfelé navigáláshoz. 
Videórögzítés közben nyomja meg az aktuális fájl 
írásvédetté tételéhez. 

LE 
 
Nyomja meg a menüben, illetve a Visszajátszás 
üzemmódban való lefelé navigáláshoz. 
Videórögzítés közben nyomja meg a hangrögzítés 
be/kikapcsolásához. 

OK Készenléti, illetve Videórögzítés üzemmódban nyomja meg a 
felvétel elindításához / leállításához. A menüben ezzel a gombbal 
tudja az adott elemet jóváhagyni. Visszajátszás üzemmódban 
nyomja meg a kiválasztott video visszajátszásához. 

 

RESET Nyomja meg az eszköz újraindításához, ha semmilyen más 
gomb nem válaszol. 

Működésjelző LED leírása 
 

Állapot Leírás 

Vörös Az eszköz bekapcsolt állapotban van, de nincs 
rögzítés. 

Villogó kék Videórögzítés folyamatban 
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5. Menetrögzítő kamera beszerelése  

 

Elhelyezés a szélvédőn 

Válassza ki előre az eszköz helyét a szélvédőn. 
- Ütközésig nyomja az eszközt a tartórekeszbe. 
- A kamera helyének kiválasztása után ragassza a tartórekeszt a szélvédőhöz. 

 

Megfelelő látószög beállítása 

- A rögzítő kilazításával tudja függőlegesen mozgatni az eszközt. 
- A lencsék forgatásával állítsa be a megfelelő látószöget. Állítsa úgy az eszközt, 
hogy az 40%-ban az eget, valamint 60%-ban az utat rögzítse.
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Megjegyzés: 

Az optimális látószög elérésének érdekében javasolt a kamerát a belső 
visszapillantó tükör mögé, a szélvédő közepének felső részéhez rögzíteni. Állítsa 
úgy a látószöget, hogy a kamera 40%-ban az eget, valamint 60%-ban az utat 
rögzítse. 

 

  

A látószög megfelelő beállítása után szorítsa meg a rögzítőt. 
 

Tápellátás 

 
Az eszköz töltésére kizárólag a csomagban található tápkábelt használja. A 
kábel egyik végét csatlakoztassa a kamerához, a másik végét pedig dugja a 
szivargyújtó aljzatba. 
Gyújtás ráadásával az eszköz automatikusan bekapcsol. 
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6. Üzembe helyezés 

 
A. Helyezze be a MicroSD kártyát a memóriakártya aljzatba. 

 
Kapcsolja ki az eszközt a kártya behelyezése előtt, majd ütközésig nyomja 
be a memóriakártyát az aljzatba a képen látható módon. 

 
Memóriakártya eltávolítása: 

Nyomja meg a kártyát, majd 
húzza ki az aljzatból. 

 
 

FIGYELEM! Ha a memóriakártyát a rossz oldalával próbálja meg behelyezni, 
akkor az esetleges sérüléshez vezethet mind az eszközben, mind a 
kártyában. Győződjön meg arról, hogy a kártya a megfelelő pozícióban van. 

 
Figyelem: Az esetleges sérülések elkerülése végett ne használjon túl nagy 
erőkifejtést a memóriakártya behelyezésekor. 
Kattanásig nyomja a MicroSD kártyát az aljzatba, ha szükséges használjon 
egy tűt, amivel be tudja nyomni. 

Az eltávolításához egyszerűen nyomja meg a kártyát, majd húzza ki az aljzatból, 
ha szükséges használjon ebben az esetben is tűt. 

 
Az eszköz be- és kikapcsolása 

Gyújtás ráadásával az eszköz automatikusan bekapcsol és a 
videórögzítés elindul. 



12  

Manuális be- és kikapcsolás, eszköz újraindítása 
Az eszköz manuális elindításához nyomja meg a bekapcsolás gombot. 

Az eszköz kikapcsolásához nyomja meg és 3 mp-ig tartsa lenyomva a bekapcsolás 
gombot. 

Ciklikus felvételi mód 

1) Helyezze be a MicroSD kártyát az aljzatba, a Ciklikus felvételi mód 

automatikusan bekapcsol. 

2) A hurokfelvételek 1/3/5 perc hosszúságúak lehetnek. Javasoljuk, hogy 
állítsa a hosszúságot 3 percre (lásd: beállítások). 
3) Amennyiben már nincs elegendő hely a memóriakártyán az új videófájlok 
rögzítéséhez, az eszköz automatikusan felülírja a régi videófájlokat. Ez alól 
kivételt képeznek a védett fájlok. 
4) A hurok ciklus felvételi módban készített videók a következő elnevezést 
kapják: V_*****.MOV és a NORM mappában kerülnek eltárolásra. 

Vészhelyzeti felvétel 

Ezzel a funkcióval megvédheti bizonyos felvételeit a törléstől vagy felülírástól.  Az 

éppen aktuális videófájl zárolásához nyomja meg a “Fel” gombot. 

Ekkor a következő ikon jelenik meg a kijelzőn:                  és a fájl zárolva lesz, 

tehát nem lehet sem törölni, sem felülírni. 

A vészhelyzeti felvétel automatikusan bekapcsol, ha a G-szenzor hirtelen gyorsítást, 
fékezést vagy ütközést érzékel. A vészhelyzeti felvételek automatikusan védve vannak 
a véletlen történő törlés vagy felülírás elkerülése végett. A védett fájlok elnevezése a 
következőképpen néz ki: V_*****.MOV. Ezek a fájlok az EMR mappában kerülnek 
eltárolásra. 
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Mozgásérzékelő 

Amikor ez a funkció bekapcsolt állapotban van, akkor az eszköz automatikusan 

videófelvételt készít, ha mozgást érzékel a lencsék látóterében. 

 
FIGYELEM! Ebben az üzemmódban az eszköz bekapcsolt állapotban van és normál 

működésnek megfelelően áramot vesz fel, ezzel fogyasztva az akkumulátort. 

 
Firmware frissítése 

 

1) Töltse le a firmware fájlt a hivatalos weboldalunkról: www.neoline.com, majd 
tömörítse ki a letöltött fájlt. 

2) Formázza le a memóriakártyát és másolja át a kitömörített fájlt a MicroSD 

kártyára. 

3) Miután rámásolta a fájlt, helyezze be a memóriakártyát a kamera megfelelő 
aljzatába. 

4) Csatlakoztassa az eszközt egy energiaforráshoz, majd kapcsolja be. A LED lámpa 
villogni fog, amíg a firmware fájl feldolgozása folyamatban van. A frissítés során az 
alábbi ábrát fogja látni a kijelzőn: 

6) A folyamat befejeződésével az eszköz automatikusan újraindul. A kamera 

bekapcsolásával az eszköz fel fogja ajánlani a memóriakártya formázását, a 

frissítőfájl eltávolítása céljából. 

http://www.neoline.com/
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Megjegyzés: 

A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani. Javasoljuk, hogy a törlés előtt 
készítsen biztonsági másolatokat a szükséges fájlokról. Használja a 
Védelem almenüt Visszajátszás üzemmódban a védett fájlok feloldásához. 
A memóriakártya formázásával minden fájl eltávolítható a kártyáról. 

7) A Beállítások menüben ellenőrizze le, hogy biztosan a megfelelő firmware 
verziószám jelenik-e meg. 

8) Amennyiben nem formázta a memóriakártyát amikor az eszköz 

felajánlotta, kérjük, hogy a kamera menürendszerének segítségével végezze 

el a formázását. 

 
FIGYELEM! Ne kapcsolja ki az eszközt a firmware frissítése során. 

 
Fájlok Visszajátszása / Törlése 
Fájlok visszajátszása 

- Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva a „Menu” gombot 2 mp-ig. 

- A Fel/Le/OK gombok segítségével válassza ki a megtekinteni kívánt 

fájlt. 

- A Fel/Le gombokkal navigáljon a lejátszani kívánt videóra, majd az OK 

gombbal indítsa el a visszajátszást. 

 
Fájlok törlése 

- Nyomja meg a “Menu” gombot az almenübe való belépéshez. 

- A Fel/Le gombok segítségével navigáljon a Törlés lehetőségre, majd 

nyomja meg az “OK” gombot. 
 

Opció Leírás 

Törlés Kiválasztott fájl törlése 

Védelem Oldja fel a fájlt, hogy törölhesse. 

Diavetítés 2/5/8 másodperces 

intervallummal vetíthetőek a 

rögzített képek. 

- Nyomja meg az “OK” gombot a törlés jóváhagyásához. 
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Menüpontok 

 
Videóbeállítások 

- Felbontás: 1080FHD / 720P / VGA 

- Hurok Ciklus Felvétel hossza: Ki/1 min/3 min/5 min 

- Exponálás: -3 - +3 (stop = 1) 

- Mozgásszenzor: Ki/Be 

- Hangrögzítés: Ki/Be 

- Dátum és időbélyeg: Ki/Be 

- G-szenzor érzékenysége: Ki/Alacsony/Közepes/Magas 

- Rendszám lenyomat: Ki/Be (a latin ABC számainak és betűinek segítségével 

adja meg a jármű rendszámát.) 

 
Fő beállítások 

- Kijelző automatikus kikapcsolása: Ki/30 sec/1 min/2 min 

- Eszköz automatikus kikapcsolása: Ki/1 min/3 min/5 min (készenléti idő) 

- Képfrissítési frekvencia: 50Hz/60Hz 

- Nyomógomb hangja: Ki/Be 

- Nyelv: Angol/Orosz/Lengyel 

- Idő és Dátum (a Fel/Le gombok segítségével adja meg a pontos időt és a 

dátumot) 

- Formázás: kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a memóriakártya 

formázásához. 

 
FIGYELEM! A memóriakártya formázása után a rajta tárolt adatokat nem lehet 
visszaállítani. A formázás megkezdése előtt a megőrizni kívánt videókat mentse le a 
számítógépére. 

 
- Gyári beállítások visszaállítása: kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a gyári 

beállítások visszaállításához. 

- Szoftververzió: itt tekintheti meg az eszköz aktuális firmware 

verzióját. 
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Fotó üzemmód beállításai: Állítsa le a videórögzítést, majd tartsa nyomva a 

„Menu” gombot 2 mp-ig, hogy átváltson Fotó üzemmódba. 

- Fotó üzemmód: Azonnali képkészítés/2 mp késleltetés/5 mp 

késleltetés/10 mp késleltetés 

- Felbontás: VGA/1.3M/2M/3M/5M/8M/10M/12М 

- Folyamatos rögzítés: Be/ki 

- Minőség: Kiváló/Normál/Gazdaságos 

- Képélesség: Éles/Normál/Enyhe 

- Fehéregyensúly: 

Automatikus/Nappali/Felhős/Napsütéses/Lámpa/Fluoreszkáló 

- Szín: Normál/Fekete és Fehér / Szépia 
- ISO: Automatikus/100/200/400 

- Exponálás: -3 - +3 (stop = 1) 

- Stabilizáció: Be/ki 

- Időbélyeg: Be/Ki 

 
7. Hibaelhárítás 

 
Amennyiben használat közben valamilyen hiba merülne fel a készülékben, 

próbálja ki az alábbi megoldásokat. 

 
- Nem lehet fotót vagy videót rögzíteni 

Győződjön meg arról, hogy van-e elég szabad hely a MicroSD kártyán, illetve, 

hogy a kártya nem írásvédett-e. 

 
- A rögzítés használat közben leáll 

Túl sok fájl került eltárolásra a MicroSD kártyán. Kizárólag Class 10-nél nem 

kisebb memóriakártyát használjon, megbízható gyártótól. 
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- “Érvénytelen fájl” üzenet jelenik meg a kijelzőn amikor meg kívánja 

nyitni az adott fájlt 

A MicroSD kártya fájlrendszerében hiba lépett fel a rögzítés során, ezért 

az nem fejeződött be. Formázza le a memóriakártyát. 

 
- Elmosódott képek 

Ellenőrizze le, hogy nincs-e szennyeződés vagy ujjlenyomat a lencsén. 

Amennyiben szükséges, puha ronggyal törölje le a lencséket (kifejezetten optika 

tisztítására ajánlott vegyszerek használata javasolt, ezzel elkerülve az esetleges 

sérüléseket) 

 
- Túl sötét felvételek készülnek az égről vagy a vízről. 

Az exponálást befolyásolhatja, ha túl nagy a kontraszt. Módosítsa az 

exponálási beállításokat a menüben. 

 
- Lefagyott az eszköz (nem jelenik meg kép a kijelzőn, gombnyomásra nem 

reagál) 

Nyomja meg a RESET gombot az eszköz újraindításához. 
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Manufacturer for UAB NEOLAINAS  
 

Made in PRC 
 

Warranty: 12 months 
Service life: 36 months 

 

5V DC, 1A 

Operating temperature: -10o to +40˚o 
 
 

Importer and authorized service organization:  

 

please see the package 

  
 

 


