
MANUAL UTILIZARE T801 
Introducere: 
Camera Auto DVR T801 este un dispozitiv capabil sa inregistreze video si audio informatii in 
timp ce conduceti ,astfel incat pute-ti evita  un santaj ,in cazul unui accident in care sunte-ti 
nevinovat,este o dovada clara in cazul unui accident. 
De asemenea ,daca sunte-ti intr-o calatorie va inregistra panorama,momente. 
Acest produs este dotat cu ultima tehnologie in design,nu numai  ca o caMera pentru masina 
,dar si pentru a fi utilizata cu succes ca o mini camera video. 
Asadar,pentru a folosi correct acest dispozitiv va rugam aloca-ti  cateva moment e  pentru a citi 
ghidul de utilizare. 
1.Va rugam utilizati un card de viteza mare clasa 10 ,pentru a inregistra. 
2.Primul pas ar fi sa verificati memoria cardului ,daca ave-ti déjà inregistrate fotofrafii ,video,este 
probabil camera sa nu il citeasca,sfatul nostru este sa il formata-ti inainte sa il introduce-ti in 
dispozitiv pentru a evita unele neplaceri ulterioare. 
3.Acorda-ti atentie directiei  de introducere a cardului,daca este introdus  in directia gresita 
poate deteriora lacasul pentru card. 
4.introduce-ti cardul ,apoi seta-ti dispozitivul sa inregistreze ,va rugam nu seta-ti camera sa 
inregistreze si apoi sa introduce-ti cardul,ar putea crea deteriori dispozitivului in timp. 
5.Dispozitivul  suporta card de memorie maximum 32 GB. 
GHIDUL DE OPERARE 
1. POWER ON/OFF : apasa-ti scurt  butonul power pentru a deschide aparatul,apasa-ti  3 
secunde pe acelasi buton pentru a il inchide.Daca ave-ti cardul de memorie déjà 
introdus,apasand butonul on  va  inregistra  in mod automat. 
2. Start/Stop inregistrarii video: in modul video apasa-ti scurt  butonul OK  pentru a inregistra 
,apsa-ti scurt din nou si inregistrarea va fi oprita. 
3. Photo: in modul  photo apasa-ti scurt  butonul ok  pentru a fotografia. 
4.Playback: in modul playback ,apasa-ti scurt butonul ok  , reda video-urile dumneavoastra. 
5. Butonul ok: in modul video/photo /playback apasa-ti scurt  butonul “menu” pentru a intra in 
meniul aparatului,,apsa-ti scurt up/down  pentru a naviga ,apasa-ti scurt ok  pentru a confirma 
optiunea aleasa. 
6. Full screen : in modul video /photo/playback ,tine-ti apasat butonul ok pentru a schimba intre 
ecran complet  si ecran normal. 
7. Butonul UP : in modul standby ,daca apasa-ti lung butonul up poate active /dezactiva  
detectia miscarii. 
In modul playback daca apasa-ti scurt butonul up poate derula inainte redarea filmarii. 
8.Butonul Down: in modul video daca apasa-ti scurt  butonul down poate active/dezactiva 
sunetul. 
(notificare :setarea va fii salvata automat ,nu este nevoie sa o seta-ti din nou data viitoare). 
9.MENU : in modul standby daca apasa-ti scurt butonul menu intra-ti in meniul principal,apasa-ti 
scurt up/down pentru a vizualiza optiunile, apasa-ti scurt ok pentru aselecta optiunile 
dorite.Daca ati finalizat setarile dorite apasa-ti scurt MENU pana iesi-ti din meniu. 
10.Mode button :in modul standby ,daca apasa-ti butonul “mode button” poate comuta intre 
modul: video/photo/playback. 
INCARCAREA BATERIEI 

1.Conecta-ti dispozitivul cu incarcatorul auto  si acesta va incepe automat sa se 
incarce,se poate incarca si atunci cand dispozitivul este inchis.Un indicator pentru 
incarcarea bateriei este beculetul  rosu.  

Atunci cand bacteria este complet incarcata beculetul rosu se inchide. 
2.      incarcarea bateriei prin usb: conecta-ti aparatul la pc/laptop prin cablul usb 
 INREGISTRAREA VIDEO 



Atunci cand aparatul se afla in modul video,pe ecran in stanga sus,arata semnul care indica 
faptul ca este pregatit sa inregistreze,apasa-ti ok pentru a incepe sa inregistra-ti,apasa-ti tot 
butonul ok pentru a oprii filmarea. 
FOTOGRAFIEREA (PHOTOGRAPHING AND MENU SETTINGS) 

1. Apasa-ti butonul Mode pentru a fii in modul foto,in stanga sus va indica un aparat foto. 
2. Apasa-ti butonul OK pentru a face o fotografie,dupa sunetul click fotografia va fii gata in 

o secunda,in timpul acestui process va rugam tine-ti camera cat mai stabile,pentru o 
imagine cat mai clara. 

PLAYBACK: 
1 . Parcurgerea fisierelor: atunci cand aparatul este deschis intra-ti in modul recording ,apasa-ti 
butonul mode pentru a schimba in modul playback apoi folosi-ti butoanele “up “si “down” pentru 
a naviga prin fisierele dumneavoastra.pute-ti naviga doar prin  fisiere de acelasi tip. 
2.Stergerea si protectia : in modul playback  apasa-ti butonul  MENU ve-ti vedea optiunile  
“delete “si protection lock”  apasa-ti  butonul ok  pentr optiunile “delete this”( sterge asta) si 
“delete all “ ( sterge tot) ,apasa-ti  butonul ok pentru a selecta  optiunea dorita ,si apoi din nou 
butonul ok pentru a confirma. 
EVENTUALE PROBLEME SAU ERORI: 
Pentru probleme in operarea normal a aparatului va rugam incerca-ti urmatoarele metode de 
rezolvare: 
“Nu pot inregistra sau fotografia”- verifica-ti cardul de memorie,acesta poate fii plin sau blocat.\ 
“Atunci cand redau o filmare sau incerc sa deschid o fotografie apare :file error-incerca-ti o 
formatare a cardului 
“Video neclar” verifica-ti daca nu sunt cumva amprente sau murdarie pe lentila,curata-ti. 
Va multumim ca ati ales acest produs! 
 
  
 


