
Camera Video Auto tip Oglinda L9000 

 

Alimentare: 

 

1.Bateria interna 

2.Alimentare USB 

 Tip: Camera Video Auto Dubla Incorporata in Oglinda 

 Display: 4.3" TFT LCD Display 

 Camera Foto: 5.0MP 170° lentile tip wide 

 Procesor: Allwinner F23 

 Dimensiuni cutie: 34.8 x 11.5 x 7.2 cm 

 Garantie: 2 ani 

 Certificari: CE/Rohs/FCC 

 Accesorii: USB, Incarcator Auto, Suport Auto, Manual 

 

Inainte de a folosii produsul te rugam sa introduci un card MicroSD , toate fisierele vor fi 

salvate pe acesta. 

1. Functia de Pornit/Oprit 

 Apasa "butonu de pornire/oprire" 

 Altele: Introducerea incarcatorului auto va porni automat aparatul, dupa detasarea 

acestuia aparatul se va opri dupa 10s. 

2. Functia de inregistrare: 

 Apasa butonul MODE pentru a schimba la functia Video. 

 Video: inregistrare in asteptare, apasa scurt butonul OK pentru video, apasa scurt 

butonul OK pentru a opri si salva fisierele; 

3. Functia Camera: Apasa MODE pentru a schimba la modul Camera. 

 Fotografie: apasa scurt butonul OK pentru a face fotografie. 

4. Functia de redare:  

 Apasa butonul MODE penrtu a schimba la functia Redare; 

 Redare: modul redare, apasa butonu SUS sau JOS pentru a selecta fisierul si OK 

pentru ak reda. 



5. Blocare/Deblocare: 

 Blocare: inregistrand apasa Butonul de Blocare, inregistrarea va fi protejata. 

 

 Deblocare: In modul redare poti debloca fisierul din meniul de optiuni. 

Modul video, apăsați 'Menu' pentru a intra în meniul inregistrare: 

 

1. Formatul video:  

Setați rezoluția video 1,920 * 1,080; 1,440 * 1080; 1,280 * 720 ; 640 * 480; 

2. Detectarea mișcării: Pornit/Oprit;  

Oprit: Când reda in standby , DVR nu va face nici o actiune; 

Pornit: Când reda in standby, atunci când se mișcă un obiect in fata aparatului de 

fotografiat pentru a porni automat o inregistrare video; 

3. Inregistrare bucla:1/3/5 minute 

Implementeaza segmentarea videoclipurilor la timpul setat. 

4. Valoarea expunerii 

Ton mai luminos/ton mai intunecos. 

Meniu Camera: 

 

Mod Camera apasa "tasta Meniu" în interfața meniului aparatului foto; 

1.  Dimensiunea imaginii: 3M / 5M / 8M / 12M; 

Meniu redare 
Stergere: un fisier sau toate; 

Blocare/Deblocare: Una sau Toate 

Volum: volum  ton și setările de sunet 

Meniul de sistem: apasa pe "butonul de meniu" apoi pe "tasta Meniu" pentru a intra în  

meniu; 

  

1. Formatarea, întregul conținut din interiorul cardului MicroSD 

2. Limba: English / chineză traditonal / Coreeană / Japoneză / Rusă / Franceză / 

Germană / Spaniolă / Italiana / Portugheză / Arabă 

 


