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Tisztelt Vásárló! 

 
Köszönjük, hogy megvásárolta a Neoline G-Tech X62/X63 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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1. Felhasználói feltételek 

• Kérjük, hogy alaposan olvassa el a garanciális feltételeket. 

• 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 
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. 

• 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. 

• A tartókonzol rögzítéséhez használt kétoldalú 3M ragasztó 
hatékonyságának maximalizálása érdekében kérjük, hogy előre válassza 
ki a kamera helyét a szélvédőn. 

  

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. 
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• 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. 

• Az eszköz beépített szuperkondenzátora csupán az aktuális felvétel 
problémamentes befejezésére elegendő árammal látja el a kamerát, a megfelelő 
működéshez mindenképpen külső energiaforrásra van szükség. 

• 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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2. Műszaki adatok 

 
• Videó felbontása; látószög; rekesz: 

- Fő kamera 1440р 30 fps; 140°; F1.6 

- Belső kamera 1080р 30 fps; 120°; F1.8 

- Kiegészítő kamera 1080p 30 fps; 140°; F1.8 (kizárólag a G-Tech X63-hoz) 

• Kijelző: IPS, 2.8“ 

• WDR funkció (Wide Dynamic Range – Széles dinamikatartomány) 

• Beépített szuperkondenzátor * 

• Beépített mikrofon / hangszóró 

• Triaxiális lökésgyorsulásmérő (G-szenzor) 

• Hurok ciklus felvétel 

• Folyamatos felvétel 

• Automatikus kikapcsolás 

• 8GB - 256GB MicroSD kártya kompatibilitás (Class 10) 

• Dátum és időbélyeg 

• Rendszám lenyomat 

• Koordináta és sebességlenyomat (kizárólag a G-Tech X63-hoz) 

• Tárolási hőmérséklet: -20° - +70° 

• Működési hőmérséklet: -10° - +60° 

• MicroUSB csatlakozó 

• Bemeneti feszültség: 5VDC, 2.5A 

• Töltési feszültség: 12-24VDC 

• Méretek: 105*35*35 mm 

• Súly: 90g 
 

A használati útmutató a nyomtatás időpontjában érvényes. A legfrissebb használati 
útmutatót megtalálja az alábbi linken: www.neoline.com (angol nyelven). 

*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/
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3. A csomag tartalma: 

 
• Neoline G-Tech X6x DVR 

• Opcionális Full HD kamera (csak a G-Tech X63-hoz) 

• Kiegészítő Full HD kamera kábel (~ 5.75m, csak a G-Tech X63-hoz) 

• Szélvédőre rögzíthető tartókonzol 

• Töltő 

• USB - MicroUSB összekötő kábel (számítógéphez való csatlakoztatáshoz) 

• Használati útmutató 

• Jótállási jegy 
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4. A termék és a funkciógombok leírása 
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1. Hátsó kamera csatlakozó(Type-C) 

2. Tápcsatlakozó (5V, microUSB) 

3. Bekapcsológomb 

4. Memóriakártya aljzat 

5. Fel gomb 

6. Jóváhagyás gomb (OK) 

7. Menü gomb 

8. Le gomb 

9. Mikrofon 

10. Állapotjelző LED 

11. Reset (Újraindítás gomb) 

12. Belső kamera 

13. Tartókonzol* 

14. Lencsék (első kamera) 

 
* G-Tech X63 rendelkezik 

tartókonzolba épített GPS 

antennával. 
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Funkciógombok leírása 

 
Gomb Leírás 

ON/OFF (Csak külső 

energiaforrás 

csatlakoztatása után 

aktív gomb) 

Tartsa lenyomva 3 másodpercig az eszköz 

kikapcsolásához. 

Nyomja meg az eszköz bekapcsolásához. 

A menüben vagy Visszajátszás módban nyomja 

meg a kijelző háttérvilágításának 

ki/bekapcsolásához. 

МENU Visszajátszás üzemmódban nyomja meg az aktuális fájl írásvédetté 

tételéhez. 

Készenléti üzemmódban nyomja meg a Beállításokba való 

belépéshez. 

Menüben történő navigálás során nyomja meg a főmenübe való 

visszatéréshez, illetve a Beállításokból történő kilépéshez. 

Fel (Up) Videórögzítés, illetve készenléti üzemmódban nyomja meg a 

kameraképek közötti váltáshoz (videórögzítés szüneteltetésekor). 

Nyomja meg a menüben vagy Visszajátszás módban történő felfelé vagy 

balra lépéshez. 

Le (Down) Videórögzítés, illetve készenléti üzemmódban nyomja meg a 

hangrögzítés ki- / bekapcsolásához. 

Videórögzítés során tartsa nyomva 2 másodpercig pillanatkép 

rögzítéséhez. 

Amennyiben a billentyűhangok ki vannak kapcsolva, nem kap értesítést a 

kijelzőn pillanatkép készítésekor. 

Nyomja meg a menüben vagy Visszajátszás módban történő lefelé vagy 

jobbra lépéshez  

OK Készenléti, illetve Videórögzítés üzemmódban nyomja meg a felvétel 

elindításához / leállításához. 

Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva 2 másodpercig a Visszajátszás 

módba történő belépéshez. 

Visszajátszás módban tartsa lenyomva 2 másodpercig a menüből való 

kilépéshez és a videórögzítés folytatásához. 

Nyomja meg a kiválasztott beállítás módosításához, illetve a módosítások 

elmentéséhez. 

Visszajátszás módban nyomja meg egy fájl kiválasztásához, vagy az 

aktuálisan megtekintett fájl megállításához / elindításához. 

Reset Amennyiben az eszköz nem reagál semmire, nyomja meg ezt a gombot 

egy arra alkalmas tárggyal a kamera újraindításához. 
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Működésjelző LED leírása 

 
Állapot Leírás 

Villogó kék Felvétel folyamatban 

Folyamatos vörös Az eszköz bekapcsolt állapotban van, de nincs 
rögzítés 

Felváltva villogó kék/vörös Firmware frissítése folyamatban 
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5. Menetrögzítő kamera rögzítése 

Kérjük, hogy előre válassza ki a menetrögzítő kamera helyét a szélvédőn. Határozottan 

nyomja a tartókonzolt a szélvédőhöz. 

 

 

 
Figyelem! A látószöget kizárólag függőleges tengely mentén lehet állítani a rögzítést 

követően, ezért mindenképp ügyeljen arra, hogy a tartókonzolt a vízszintesen, a 

szélvédő középvonalához lehető legközelebb helyezze el.  
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Megfelelő látószög beállítása 

Annak érdekében, hogy a legjobb minőséfű videófelvételek készüljenek, úgy állítsa a 

kamera látószögét, hogy az 30%-ban az eget, valamint 70%-ban az utat nézze. Rögzítse 

a tartókonzol pozícióját, majd függőlegesen igazítsa be a kamera látószögét. 

 

 
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. 

 

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. 
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6. Üzembe helyezés 

Az eszköz 8GB – 256GB méretű memóriakártyát képes kezelni. Amennyiben a 

memóriakártya először van használatban, előfordulhat, hogy a “Memory error” üzenet 

jelenik meg a kamera kijelzőjén. Ebben az esetben kérjük, hogy formázza le a 

memóriakártyát a Beállítások menüpont (Settings) Formázás (Format key) opció 

használatával. 

Áramtalanítsa az eszközt, majd ütközésig nyomja be a memóriakártyát a megfelelő 

aljzatba. 

 
Memóriakártya behelyezése: 

Ütközésig nyomja be a memóriakártyát a 

megfelelő aljzatba a képen látható módon. 

Memóriakártya eltávolítása: 

Finoman nyomja be a 

memóriakártyát, 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. Az esetleges sérülések elkerülése 

végett ne használjon túl nagy erőkifejtést a memóriakártya behelyezésekor. 
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Kiegészítő Full HD kamera beszerelése és beüzemelése 

Az eszköz 8GB – 256GB méretű memóriakártyát képes kezelni. Amennyiben a 

memóriakártya először van használatban, előfordulhat, hogy a “Memory error” üzenet 

jelenik meg a kamera kijelzőjén. Ebben az esetben kérjük, hogy formázza le a 

memóriakártyát a Beállítások menüpont (Settings) Formázás (Format key) opció 

használatával. 

 

 
A kiegészítő kamera beszereléséhez és beüzemeléséhez javasoljuk, hogy vegye fel a 

kapcsolatot egy szakképzett beszerelő műhellyel. Semmiképp sem javasoljuk a szerelés 

megkezdését a kellő tapasztalat hiányában. 

1. Válassza ki a kiegészítő kamera pozícióját (például az autó hátsó lökhárítójánál), 

majd rögzítse az eszközt figyelembe véve a kamera optimális látószögét. 

2. Vezesse el a kiegészítő kamera vezetékét az autó kárpitozása alatt, majd 

csatlakoztassa azt a fő kamerához. 

3. Csatlakoztassa a kiegészítő kamera vezetékét a fő kamera Type-C csatlakozójába 

(a tápkábel aljzata mellett) 

4. Csatlakoztassa a tápellátást, majd ellenőrizze le, hogy megfelelően működnek-e a 

kamerák. 
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Belső kamera 

A Belső Full HD kamera az utastér videórögzítésére szolgál. Amennyiben az elsődleges 

kamera a fényviszonyok romlását érzékeli, a beltéri kamera automatikusan átvált fekete-

fehér nézetre a legoptimálisabb videórögzítés céljából. A belső kamera fekete-fehér 

módjának bekapcsolásával egyidejűleg aktiválódnak a belső kamera mellett található 

infravörös LED-ek is. 
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Az eszköz ki- és bekapcsolása 

Gyújtás ráadásával az eszköz automatikusan bekapcsol és azonnal megkezdi a 

videórögzítést. 

Az eszköz manuális ki- és bekapcsolása, valamint újraindítása 

Az eszköz manuális bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. 

Az eszköz manuális kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. 

 

 
Ciklikus felvételi mód 

A ciklikus felvételek (más néven hurokfelvételek) előre meghatározott hosszúságú 

videóanyagok. A rögzítési mód lényege, hogy amikor nincs több tárhely a memóriakártyán, 

akkor az eszköz automatikusan felülírja a legrégebben rögzített felvételeket. Ez alól kivételt 

képeznek a védett videófájlok. 

FIGYELEM: a felülírást követően az eredeti fájlok véglegesen elvesznek. A ciklikus felvételi 

módban rögzített videófájlok a Movie mappában kerülnek eltárolásra. 

A videófájlok elnevezése az alábbiak szerint történik: “A” szerepel a fájlnévben: elülső 

kamera által készített felvétel; “B” szerepel a fájlnévben: belső kamera által készített 

felvétel; “C” szerepel a fájlnévben: kiegészítő kamera által készített felvétel. Például: 

20210513153351_0000025C.mp4 
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Vészhelyzeti felvétel 

A vészhelyzeti módban készült felvételek automatikusan írásvédettek, azaz nem lehet 

felülírni vagy törölni őket. Videórögzítés közben nyomja meg a MENU gombot védett 

felvétel készítéséhez. 

A MENU gomb megnyomása után az aktuálisan rögzített felvétel írásvédetté válik és a 

következő ikon jelenik meg a kijelző felső részén:   . 

A G-szenzornak köszönhetően a vészhelyzeti rögzítés automatikusan aktiválódik 

hirtelen gyorsítás/lassítás vagy baleset esetén. A vészhelyzeti módban rögzített 

felvételek automatikusan írásvédetté válnak. Ezek a videófájlok az EMR mappában 

kerülnek eltárolásra. 

Firmware frissítése 

1) Töltse le a legfrissebb firmware verziót a www.neoline.com oldalról és tömörítse ki a fájlt. 

2) Formázza a memóriakártyát, majd másolja a „.bin” kiterjesztésű fájlt/fájlokat az üres 

microSD kártyára. 

3) A fájl átmásolását követően helyezze be a memóriakártyát a menetrögzítő kamerába. 

4) Csatlakoztassa az eszközt egy külső energiaforráshoz. 

5) A készülék alsó részén található LED állapotjelző villogása jelzi, hogy a 

firmware frissítése folyamatban van. 

6) A frissítés befejeztével az eszköz automatikusan elindul. 

7) A Beállítások menüpontban ellenőrizze le a firmware aktuális verziószámát. 

8) Formázza le a memóriakártyát az eszköz Beállítások menüpontjából, máskülönben a 
következő indításkor újra el fog indulni a firmware frissítés. 

FIGYELEM! Ne kapcsolja ki a menetrögzítő kamerát amíg a firmware frissítése folyamatban van! 

  

http://www.neoline.com/
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Videófájlok visszajátszása és törlése 

 Visszajátszás 

Készenléti üzemmódban lépjen be a menübe és nyissa meg a Visszajátszás 

menüpontot vagy tartsa lenyomva az OK gombot 2 másodpercig. Ezután válassza ki az 

elérhető mappák valamelyikét: Normál videófájlok, Írásvédett fájlok (vészhelyzeti fájlok), 

Fotók. 

Válassza ki a megtekinteni kívánt videófájlt, majd nyomja meg az OK gombot a lejátszás 

elindításához, valamint megállításához. 

Törlés 

Visszajátszás módban lapozzon a törlendő fájlra, tartsa lenyomva a MENU gombot 2 

másodpercig, majd válassza ki a törlés opciót. Az eszköz felajánlja a lehetőséget, hogy 

csak az adott fájlt töröljük, vagy a mappában található összes fájlt egyszerre. Írásvédett 

fájlokat nem lehet ezzel az eljárással törölni. 

Írásvédett fájlok törléséhez formázni kell a memóriakártyát, amelyet a Beállítások menü 

megfelelő pontjából végezhet el. 

Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a memóriakártyán található összes fájl 

törlődni fog. A folyamatot számítógép segítségével is elvégezheti. 

Számítógéphez való csatlakoztatáshoz használjon USB – microUSB összekötő kábelt. 

Csatlakoztatás után válassza ki az Eltávolítható lemez/Flashmemória menüpontot. 
 

  

Megjegyzés: 

Törölt fájlokat nem lehet később visszaállítani, ügyeljen arra, hogy készítsen biztonsági 
másolatot minden olyan fájlról, amelyet meg szeretne őrizni. 
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Menüpontok és Videóbeállítások 

 
 

Felbontás: Válassza ki a kívánt videófelbontást. 

Ciklikus felvétel: Válassza ki a ciklikus felvétel kívánt hosszát. 

WDR (Wide Dynamic Range / Széles dinamikatartomány): Fényviszonyok hirtelen 

megváltozásakor vagy kevés fény esetén automatikusan megváltoztatja az exponálást a jobb 

képminőség érdekében. 

G-szenzor: Hirtelen gyorsulás / fékezés, illetve baleset érzékelése esetén az eszköz 

automatikusan írásvédetté teszi az aktuális videófelvételt. Válassza ki a kívánt G-szenzor 

érzékenységet figyelembe véve a vezetési stílusát, illetve az útviszonyokat. 

Exponálás: A fényviszonyoknak megfelelően igazítja az exponálási időt a legjobb 

képminőség érdekében. Minél rosszabbak a fényviszonyok, annál magasabb az 

exponálás mértéke. 

Formázás: Válassza ezt az opciót a memóriakártya formázásához. A folyamat 

elindításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. Figyelem! A formázás során a 

memóriakártyán szereplő minden adat végérvényesen törlődni fog! Kérjük, hogy a 

megőrizni kívánt fájlokról készítsen biztonsági másolatot! 

Hang rögzítése: Videófelvételek során történő hangrögzítést lehet ki- és bekapcsolni. 

Videókodek: Itt választhatja ki a videók tömörítési eljárását. Az ajánlott beállítás: H.265. 

A videófájlok számtógépen történő lejátszásához használjon olyan videólejátszót, amely 

támogatja a H.265 kodeket, pl.: VLC Media Player. 
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Rendszerbeállítások 

Nyelv: A menü nyelvét választhatja ki ebben a menüpontban. 

Dátum bélyeg: Itt állíthatja be a videófelvételeken megjelenő dátum bélyeget. 

Időzóna: Itt választhatja ki, hogy mely időzónában használja az eszközt. 

Dátum: Itt tudja beállítani az aktuális dátumot és időt. 

Automatikus kikapcsolás: Itt tudja beállítani, hogy mennyi idő után kapcsoljon ki 

automatikusan az eszköz, ha nincs aktív videórögzítés folyamatban. 

Képernyő automatikus elsötétítése: Itt állíthatja be, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki 

automatikusan az eszköz kijelzője használat közben. Az eszköz folyamatosan rögzít akkor is, ha 

a kijelző kikapcsolt állapotban van. 

Billentyűhang: Itt tudja ki- és bekapcsolni a gombok hangját. 

GPS: Ki- és bekapcsolhatja a GPS követést, ezzel együtt a sebesség és GPS koordináták 

megjelenítését a videófelvételeken. 

Sebesség mértékegysége: Itt tudja kiválasztani, hogy milyen mértékegységben jelenleg 

meg a sebesség a videófelvételeken (km/h vagy mph). 

Frekvencia: Válassza ki az Ön országában használt frekvenciát a kép villogásának 

elkerülése céljából.  

Reset (Gyári beállítások visszaállítása): Hajtsa végre a folyamatot a gyári beállítások 

visszaállításához. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. 
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Visszajátszás 

Normál videófájlok: Itt tudja megtekinteni az átlagos módon rögzített videófájlokat (pl.: 

nem vészhelyzeti fájl). 

Írásvédett fájlok: Itt tudja megtekinteni az írásvédett videófájlokat. 

Fotó: Itt tudja megtekinteni a készített pillanatképeket. 

Szoftver verziószáma: Itt tudja megtekinteni az eszköz szoftverének aktuális verziószámát. 

7. GPS Player (kizárólag G-TECH X63-hoz) 

 

 
Kérjük, hogy töltse le és telepítse a GPS Player lejátszót a hivatalos weboldalról. Ezzel a 

programmal képes visszanézni rögzített felvételeket, valamint követheti az autó 

mozgását térképen. A lejátszó minden funkciójának kihasználásához regisztrálja azt a 

tartókonzolon található kód használatával. 
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FIGYELEM! A tartókonzolon található kódot csupán egyetlen regisztrációkor lehet 
felhasználni. 

Amennyiben több kódra van szüksége, a Vásárlás pont alatt tud speciális licenszt vásárolni. 

8. 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. 

- “Érvénytelen fájl” üzenet jelenik meg a kijelzőn a fájl megnyitásakor 

A MicroSD kártya fájlrendszerében hiba lépett fel a rögzítés során, ezért az nem 
fejeződött be. 

Amennyiben nem tudja lejátszani az adott fájlt, próbálja meg átmásolni számítógépére és 

ott megnyitni. Ezután formázza 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. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Manufacturer for UAB NEOLAINAS 
 

Made in PRC 

Jótállás: 12 hónap 

Szerviz ellátottság: 36 hónap 

5VDC, 2.5A 

Működési hőmérséklet: -10˚ to +60˚ 

 
 

Importőr és hivatalos beszerelő információkért tekintse 

meg a termék csomagolását 


