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Midland XTC-200 mini HD kamera 
Rövidített használati utasítás 

 
 

A csomag tartalma: 
 

- XTC-200 kamera 
- USB kábel (mini-USB) 
- Li-Ion akkumulátor 

(900mAh) 
- Hálózati töltő 
- Szivargyújtó töltő 
- 4 féle tartókonzol 

 
 

Felvételi lehetőségek: 
 

- HD: 1280*720/30fps, 16:9, 140 °, MP4 
- SD:   640*480/60fps,   4:3, 140 °, MP4 

 
 
Gyors üzembe helyezés: 
 
A kamera egyik oldalsó panelje levehető, itt található az akku helye, az SD kártya 
foglalata és az USB csatlakozó a készülék hátulján található a felvétel minőség választó 
kapcsolóval egyetemben. 
 
1, helyezzük be az akkumulátort (majd töltsük fel) 
2, majd az microSD kártyát, a jelzésnek megfelelően (lehetőleg üres kártyát) 
3, válasszunk felvételi minőséget a fenti paraméterek alapján 
4, a kamera tetején található kapcsolót kattanásig előretolva megkezdődik a felvétel 
    (8mp-es késleltetéssel) 
5, a felvétel leállításához csak ismét hátra kell húzzuk a kapcsolót a leállítás és az 
    újbóli felvételkészítés között várjunk 5-7mp-et. 
6, leállítás után csatlakoztassuk a készüléket a számítógépre és töltsük le a  
    felvételeket. 
 
 
A készülék tetején a kapcsoló mögött található még 3db led visszajelző is. 
Ezeknek jeleit a következőképpen értelmezhetjük: 
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Akkumulátor led jelzései (Bal oldali): 
 
LED státuszai Jelentés 
Folyamatos zöld fény Feltöltött akkumulátor 
Folyamatos piros fény Kb. 50%-os töltöttség 
Villogó piros fény Alacsony töltöttség (hamarosan kikapcs.) 
Nincs fény Lemerült akkumulátor 
 
MicroSD kártya jelzései (Jobb oldali): 
 
LED státuszai Jelentés 
Zöld fény Több mint 75% szabad 
Sárga fény 35-75% szabad hely van a kártyán 
Piros fény Kevesebb mint 35% szabad hely van 
Villogó piros fény Tele van a kártya, vagy írás védett 
Villogó zöld fény Kártyát formatálni kell 
 
Legfeljebb 32GB méretű kártya befogadására alkalmas a kamera. A készülék 2GB-
onként új fájlba rögzít, vagy is darabolja a videót (ez később összefűzhető). 
 
A felvételt jelző led (középső) csak azt mutatja, hogy éppen vesz-e a készülék, ilyenkor 
piros fény villog, ha nem rögzít, akkor nincs fény. 
 
Kártya méret HD felvétel hossza SD felvétel hossza 
2GB 26 perc 38 perc 
4GB 52 perc 76 perc 
8GB 104 perc 152 perc 
16GB 208 perc 304 perc 
32GB 416 perc 608 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft. 

 

1089 Budapest, Elnök u. 1. 
 

 

 
 

Cégjegyzékszám: CG. 01-09-661564, Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Bíróság 
  

Tel: 459-8050  
Fax:  210-1757 

 

Internet: www.dnd.hu 
E-mail: dnd@dnd.hu 

 

 
 

3 

MEGFELEL ŐSÉGI NYILATKOZAT  

 
Mi, a DND Telecom Center Kft. 

 
(1089 Budapest, Elnök u. 1.) Cg-01-09-661564. 

 
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük , hogy az alábbi termék 

 
Midland XTC 200 kamera berendezés 

Gyártója: C.T.E. International S.r.l. 

 
amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV. 13.) IHM 
rendelet 8. §-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési 
(rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi 
követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:  
  
•      EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 

•      EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003 

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.              
 
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:  
C.T.E. International S.r.l., Via Sevardi,7 – Zona Industriale Mancasale – 42010 Reggio Emilia 
 
Budapest, 2013. április 22. 
 
 

   
 ………………………..……………….. 

                                                                                             Csányi Sándor, Kereskedelmi igazgató 
 

 
 


