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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Lariox 503cx autós fedélzeti és tolató kamera 

 

 

 

 

Beállítások 

”MENU” gomb megnyomásával érheti el a beállítási lehetőségeket és ezek 

között az UP=fel és DOWN=le gombok segítségével lépkedhet és az OK 

gombbal választhatja ki a korrigálni kívánt szempontot. 

• Felbontás: fhd/ hd 

• Fotó minőség: 8/10/12 m 

• Végtelenített videó (felvételi ciklus hossza): 1/2 perc/ kikapcsolás 

• Mozgásérzékelés: be/ kikapcsolás 

• Fehéregyensúly: automatikus/ napfény/ felhős/ villanyfény 

• Kontraszt: 0/1/2/3 

• Exponálás: 0/1/2/3 

• Felvétel indítása: ki/be (pipa) 

• Képernyővédelem: 3/5/10 perc használaton kívül eltelt idő után 

kapcsol be. 

• Videó hang: ki/bekapcsolás (pipa) 

• Parkoló monitor: ki/bekapcsolás (pipa) 

• G-szenzor: kikapcsol/ 2G/ 4G /8G 

• Automatikus kikapcsolás: kikapcsol/ 3/5/10 perc 

• Dátum beállítása év/hónap/nap: le-és fel gombok segítségével 

állíthatóak a számok, a menü gombbal ugorhat a következő értékre. 

• Nyelv választás 

”MÓD” gomb 

”FEL” gomb 

”OK” gomb 

”LE” gomb 

”MENÜ” gomb 

Tolatókamera csatlakozó 



• Led: ki/bekapcsolás (pipa) 

• Idő bélyegző: ki/bekapcsolás (pipa) 

• Formátum= Memóriakártya formázása 

• Gyári beállítások visszaàllítása 

 

A ”MODE” gomb megnyomásával választhat az alábbi használati 

módok közül:  

Fotó mód 

Felvétel készítése: „OK” gomb megnyomásával.  

 

Videó mód 

Felvétel indítása: „OK” gomb megnyomásával  - ekkor a számláló elindul. 

Felvétel megállítása: „OK” gomb megnyomásával 

Felvételek visszanézése 

A fel- és lefelé léptető gombokkal választhatja ki a visszanézni kívánt 

felvételt, melyet – videó esetén – az OK gomb megnyomásával indíthat el 

és ugynezzel állíthat meg. 

A Menü gomb megnyomásával érheti el a törlési lehetőséget. 

Képernyőelosztás változtatása: 

”Up” gomb egyszeri, illetve többszöri megnyomásával választhatja ki az 

önnek legmegfelelőbb képernyőelosztást (a menetrögzítő és a 

tolatókamera képének arányát). 

Tolatókamera használata 

Csatlakoztassa a tolatókamerát a hozzá tartozó kábel segítségével a 

készülékhez (csatlakozó helye az ábrán jelölve), és rögzítse a kamerát az 

autó hátuljára. Érdemes közben a kamera képet a készüléken ellenőriznie, 

hogy a lehető legmegfelelőbb helyre tudja elhelyezni, különös tekintettel 

arra, hogy a kép ne fejjel lefelé jelenjen meg (amennyiben így történik, 

fordítsa el 180°-kal az eszközt). 

Az éjszakai mód alkalmazásához szükséges a tolató kamera vezetékét az 

autó tolatólámpájának vezetékéhez csatlakoztatnia, melyhez érdemes 

szakember segítségét kérni. 

  


