
MANUAL UTILIZARE Camera Auto Novatek GF5000 FullHD 
 
Acest dispozitiv este dezvoltat cu cea mai recenta știința și tehnologie pentru o camera video HD . 
Poate fii utilizata nu numai ca un aparat de fotografiat regular HD , dar , de asemenea, un profesionist HD 
mașini DVR . 
Card micro sd este utilizat ca dispozitiv de stocare  . 
Prin compararea cu o cameră video tradiționala , se poate înregistra video de înaltă definiție și a 
înregistra imagini video mai delicate si perfecte . 
În plus, dosarul său video poate fi transferat prin HDMI la un televizor LCD de înaltă definiție. 
2.7 - inch TFT , 120 de grade unghi larg 
· Reglare automată lumină . 
· 720P HD de înaltă rezoluție calitate 
· Suporta G - Sensor 
· Suporta de detectare a mișcării 
· Suporta transmisie HDMI 
· Înregistrarea automat  
· Suport Real Time & Date afișare pe video 
· Înregistrarea și stocarea cicluri repetate pe secțiuni. 
-rezolutie video : 1920 x 1080 Pixels  
 
Interfata si butoane: 
Butonul UP :apasa-ti scurt acest buton in regimul de asteptare si inregistrare ,poate miscora digital.(zoom 
out) 
Butonul MENU: Apăsați scurt pe acest buton pentru a afișa functia setare de meniu. 
Butonul DOWN: apasa-ti scurt acest buton in regimul de asteptare si inregistrare ,poate marii 
digital.(zoom in) 
Alege-ti functiile butonului “down”: 
1.Interfata USB:conecta-ti dispozitivul la pc/laptop pentru transfer data . 
Conecta-ti un incarcator extern(auto sau de prize) pentru a incarca bateria aparatului. 
2.Camera: unghi de filmare 120  
3.Speaker:redarea video cu sunet 
4.Butonul OK: este butonul pentru confirmarea comenzilor pentru inregistrare video si fotografiere. 
In regimul  inregistrare video apasa-ti ok pentru a incepe filmare,apasa-ti ok din nou pentru a stopa 
filmarea. 
In regimul photo apasa-ti scurt ok pentru a fotografia. 
5.MODE : Apăsați scurt acest buton pentru a comuta între modul foto –modul playback; 
6.Functia SOS: apasa-ti scurt aceasta tasta pentru a forta salvarea video-ului curent atunci cand 
inregistreaza. 
7.Power on /off  :apasa-ti lung pentru a inchide/deschide aparatul,apasa-ti scurt pentru activa 
flash.(filmarea pe timp de noapte) 
8.Reset slot : lacasul pentru reset,revenirea la setarile din fabrica. 
Functii speciale: 
G-senzor :atunci cand acceleratia gravitationala ajunge la 6g( 1g=9.80m/s) prezentul fisier va fii 
imposibil de sters. 
Suport inregistrare start si shutdown(inchidere) sincronizare cu auto si filmarile se vor salva automat 
atunci cand porniti vehicolul. 
Inregistrare in bucla,nu se pierde nici o secunda. 
SOS: apasa-ti scurt M pentru a salva fortat video curent. 
Specificatii inregistrare: 
POWER ON/OFF: apasa-ti lung butonul pentru a incepe ,indicatorul luminos va arata atunci cand 
dispozitivul este deschis,apasa-ti lung on/off si dispozitivul se inchide. 
*Notificare:filmarea se opreste automat daca ati primit notificarea battery low(baterie slaba). 
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 
 
SETARI 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  
 
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. 
 
  
  
 
             
             
             
             
             



             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
   
 
 
 
 
 
 


