
MANUAL UTILIZARE DVR C600 

 

Descrieri funcționale și de interfață : 

 

1.Mode 

Apăsați scurt pe butonul pentru a comuta între :modul Foto-REC-redare"mod 

2. Incărcare Indicator luminos 

Aceasta lumina se va aprinde atunci când este conectat la vehicul , cand incarcarea s-a finalizat lumina 

se va stinge. 

3.Butonul down  

Apăsați scurt pe acest buton în modul standby și starea de înregistrare se  măreste digital .(zoom in)  

4. Butonul OK 

Este butonul de confirmare pentru modul video si photo,in modul video apasa-ti ok pentru a incepe 

filmarea,apasa-ti ok,daca dori-ti sa o opriti.In modul photo apasati ok pentru a fotografia. 

5.Butonul Pornire/Oprire 

Apasa-ti continuu pentru a oprire/pornire aparat ,in modul photo /video activeaza flash(blitz) 

6.Slot reset (lacasul pentru resetare,revenire la setarile din fabrica) 

7.Functia SOS :apasa-ti continuu M pentru a salva fortat o inregistrare importanta. 

 

SPECIFICATII  REC/PHOTO 

MODUL REC(A INREGISTRA) 

Apasa-ti scurt pe butonul M pentru a trece la modul REC,pictograma REC se afla in coltul din stanga sus. 

Apasa-ti scurt  OK pentru a incepe inregistrarea ,beculetul rosu intermitent indica faptul ca filmarea este 

pregatita sa inceapa. 

MODUL PHOTO: 

Apasa-ti scurt butonul M pentru a comuta la modul photo ,flash-ul (blitzul)indica faptul ca fotografia este 

facuta. 

VIDEO/PHOTO/PLAYBACK 

Apasa-ti butonul M pentru a comuta in modul playback,pictograma de redare se afla in coltul din stanga 

sus. 

SETARI MENIU 

Apasa-ti scurt MENU pentru a comuta la setarile din meniu, In setarea elementelor apasarea sagetilor 

stanga/dreapta muta cursorul sus si jos,apasa-ti ok pentru a selecta elemtele dorite.Apasarea scurta pe 

MENU sau MODE face iesirea din statusul setarilor.  

SETARI TIMP 

Apasa-ti scurt MENU ,intra-ti in „setting status”aici apasa-ti buonul menu.Prin sagetile stanga/dreapta 

alege-ti data ,prin apasarea scurta a butonului ok,comuta-ti la an/luna/data/ora.Dupa ce ati selectat data 

corecta ,apasa-ti ok pentru a confirma modificarile facute. 

Modul USB 

Conecta-ti dispozitivul la pc/laptop (cu dispozitivul deschis)pe ecran va afisa  

1.USB –DISK-in modulul acesta pute-ti accesa fisierele video si foto. 

2.PC CAMERA- in modulul acesta ,pute-ti face fotografii ,videochat(o pute-ti folosi ca pe o camera 

web) 



Incarcarea bateriei: 

Sunt trei metode prin care pute-ti incarca bateria dispozitivului,beculetul rosu se aprinde atunci cand 

bateria se incarca,timpul de incarcare a bateriei este de 180 minute,beculetul rosu se stinge atunci cand 

incarcarea este completa. 

-folositi un adaptor pentru a incarca(incarcator priza 2.20) 

-folositi  cablul usb pentru o incarcare  

-folositi incarcatorul auto 

Modul REC: 

Apasa-ti scurt „M” pentru a comuta la modul REC ,semnul REC se afla in  coltul din stanga sus. 

Apasa-ti scurt OK pentru a incepe sa inregistra-ti  ,butonul rosu va indica filmarea. 

Modul Photo: 

Apasa-ti scurt „M” pentru a comuta la modul PHOTO  ,semnul PHOTO se afla in coltul din stanga 

sus.Apasa-ti scurt OK pentru a fotografia ,flashul va indica faptul ca fotografia este facuta. 

 

VIDEO /PHOTO PLAYBACK 

Apasa-ti scurt „M” pentru a comuta la modul playback ,semnul pentru playback este in coltul din stanga 

sus : 

-daca apasa-ti sageata stanga parcurge-ti fisierele din partea de sus a paginii 

-daca apasati sageata dreapta parcurge-ti fisierele din josul paginii 

-apasa-ti scurt OK pentru a reda video selectat 

 

EVENTUALE PROBLEME 

„Nu pot inregistra sau fotografia” 

Verifica-ti spatiul cardului de memorie 

„Camera se opreste automat in timp ce inregistreaza” 

Va sfatuim sa utilizati un card micro sd de viteza mare (minim 6) 

„Apare eroarea „filles error” cand redau un video 

Fisiere incomplete datorita unui card cu memoria plina ,va rugam folositi functia de formatare a cardului. 

”Filmarea este neclara” 

Va rugam verificati daca sunt amprente,praf pe lentila,daca da curata-ti doar cu un servetel uscat. 

„Imagine inchisa atunci cand incerc sa filmez o scena cu apa sau cer” 

Scenele cu imagini in contrast mare influenteaza automat functiile camerei,le pute-ti ajusta prin EV in 

meniul setari. 

„Culorile nu se disting intr-o zi cu ceata sau nori” 

In aceste zile va rugam seta-ti „white balance”din meniul setari. 

 

 

 

 

 

 

 



 


