
MANUAL UTILIZARE  DVR  OGLINDA L3000

Mărime Ecran     2.7 inch

Senzor Imagine    5.0 MP CMOS

Format Poză      JPG
Format Video      AVI

Format Compresie H.264
Rezoluție Foto     2048 x 1536

Rezoluție Video    1440 x 1080, 1920 x 1080, HD1280 x 720

Unghi Larg        120 Grade

Detecție Mișcare   Da

Înregistrare in
Cicluri           

Da

Slot Stocare Card  Card TF

Capacitate Maximă 32GB

Tip Baterie        Baterii Lithium-ion Reîncărcabilă

Capacitate Baterie 400mAh

Porturi           Mini USB, Slot TF, Ieșire AV

Coreană, Italiană, Portugheză, Chineză Tradițională, ChinezăLimbi Simplificată, Japoneză, Rusă, Spniolă, Germană, Franceză,
Engleză

Culoare          Negru

Dimensiuni
/LxWxH (mm)      

30.5*8.4*3

Greutate Netă (kg) 0.265

Ce e în cutie      1 x Manual de Utilizare , 1 x Încărcător Auto, 1 x Cablu US

Instructiuni operare:

1.Butonul ON/OFF

Tine-ti apasat 3 secunde pentru a deschide/inchide aparatul, va intra in modul inregistrare 
automat,intrre timp aparatu lva citii cardul de memorie.



2.MODUL PHOTO:
FUNCTIA PHOTO:in modul stand by ,apasa-ti scurt  butonul MODE pentru a intra in modul
photo ,apoi OK pentru a fotografia.

Functia REPLAY:in modul standby apasa-ti acest buton de doua ori pentru a  in modul 
replay.Apasa-ti sagetile stanga/dreapta pentru a parcurge fisierele inregistrate ,apoi apasa-ti ok
pentru a deschide fisierele dorite,tot butonul ok pentru a pauza redarea.Apasa-ti mode pentru a
iesi din acest meniu.

FUNCTIILE MENIU:in modul standbytine-ti apasat 3 secunde pe acest buton ,pentru a accesa 
setarile meniului ,butoanele up si down va ajuta sa selecta-ti optiunile dorite:rezolutie,balanta de
alb,exposure,culori,data,ora,limba etc.apasa-ti ok pentru a face setarea dorita,apoi apasa-ti ok 
din nou pentru a confirma alegerea facuta.

FUNCTIA DE MEMORARE DE URGENTA:apasa-ti acest buton si filmarea se va salva fortat
continuu si nu in bucla timp de 30 de secunde.

Butonul UP:cand obiectivul a fost conectat ,pe display va aparea o pictograma ce va arata ca a
fost bine conectat.

Down/MIC/MOTION DETECT (DETECTIA MISCARII)

Apasa-ti butonul down pentru a selecta daca sa inregistra-ti cu sunet sau nu,displayul LCD va
arata o pictograma .

DETECTIA MISCARII:in modul standby ,tine-ti apasat 3 secunde acest buton  pentru a porni
detectia miscarii,,tine-ti apasat 3 secunde acelasi buton(down) pentru a inchide detectia 
miscarii.

,o pictograma in coltul din stanga sus va indica daca este activat .

RECORD/OK/

In modul standby ,apasa-ti ok pentru a inregistra sau fotografia ,si fisierul va fii salvat.

Fimarea nocturna: tine-ti apasat 3 secunde pe butonul ok pentru a activa flashul,tine-ti apasat 3
secunde pe butonul ok pentru a dezactiva .

BUTONUL RESET:folositi aceasta optiune pentru a revenii la setarile din fabrica.

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

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.

INREGISTRAREA IN BUCLA:

Accesa-ti  MODE  selecta-ti „circle recording ,alege-ti 1min,2min,5min pentru fiecare
video .


