
Manual Camera Auto Dubla Allwinner X7 cu Android 

 

INTRODUCERE: 

Pornire si control al luminii - apasati si asteptati 2 secunde  pentru a solicita dialogul pentru 

optiunile  stand by sau inchidere, apasati si ateptati  6 secunde pentru a inchide sau restarta 

sistemul. 

Apasati scurt pentru a deschide ecranul/ scade iluminarea la jumatate/ inchideti lumina, 

apasati din nou pentru a deschide. 

Meniul PRINCIPAL(MAIN MENU);APASATI “ON” PENTRU A DESCHIDE INTERFATA 

ANTERIOARA. 

REC/Inregistrare:  APASATI “REC” PENTRU A INREGISTRA ,CAND SUNTETI IN 

ACEASTA INTERFATA APASATI ON PENTRU A PORNI /OPRI FILMAREA. 

VOL+ :APASATI PENTRU A CRESTE VOLUMUL 

VOL- :APASATI PENTRU A MICSORA VOLUMUL 

OK/BLOCHEAZA FISIERE : APASATI BUTONUL LOCK ATUNCI CAND CAMERA 

INREGISTREAZA PENTRU A SALVA FISIERELE. 

NAVIGATIA: Apasati iconita pentru a porni navigatia din interfata principala 

DATORITA MEDIULUI   ,POATE  APAREA O NEINCADRARE INTRE PRODUS SI 

INFORMATIILE DESPRE TRAFICUL  REAL.VA RUGAM CONDUCETI  CONFORM 

CU CONDITIILE  DRUMULUI SI RESPECTATI REGULILE DE TRAFIC. 

Caile de navigare sunt pentru reper. Soferul decide daca sa le urmeze sau nu. 

Structurile agglomerate cum sunt tunelurile, spatiile dintre cladiri mari, parcarile subterane, 

vremea sau semnalul satelitului inchis pot influenta receptia semnalului, rezultand in o eroare a 

pozitiei. 

DVR(INREGISTRAREA ) 

DVR (INREGISTRAREA ) are nevoie de un card de memorie extern. (pana la 32gb) 

Se recomanda minimum clasa 6, 4gb 

DACA APARATUL NU CITESTE CARDUL  ESTE RECOMANDATA O FORMATARE 

A CARDULUI. 

http://real.va/


Apasati pe butonul rosu in interfata principal pentru a intra in functiile pentru filmare. 

Apasati LOCK/UNLOCK pentru a BLOCA/DEBLOCA filmarile. 

Apasati butonul pentru setari pentru a face setarile dorite.  

Apasati pe butonul playback pentru a reda filmarile facute. 

Apasati pe butonul cu lacat pentru a afisa toate fisierele blocate selectati unul si redati-l. 

In timpul redarii ,linia care va arata progresul redarii va aparea jos si veti puteti selecta  sa 

derulati filmarea in punctul in care doriti. 

Pentru a sterge un video tineti apasat pe video pana apare butonul specific stergerii. 

Va rugam tineti filmarile importante in lock file. 

Transmitatorul FM  realizeaza transmisia audio din gps la aparatul radio. 

SETARI: 

Controlati si personalizati setarile din SETTINGS 

Pentru a deschide ,apasati simplu pe settings din interfata principala. 

WIRELESS 

Apasati wifi selectati  on 

Creati o conexiune de tip hotspot cu un telefon 

                In timp ce conduceti puteti stabilI o retea WLAN hotspot cu telefonul iar dupa creeare 

cu success a acesteia puteti copia fisiere de pe telefon pe dipozitiv si invers. 

SUNET: 

                Seteaza modul de sonerie si volumul aparatului. 

VOLUMUL: 

                Pentru a seta volumul pentru media, jocuri si alarme: 

                                1.Apasa Setari(Setimgs)>Sunet(Sound)>Volum(Volume) 

                                2.Trageti bara de control in stanga/dreapta pentru a ajusta sunetul mai 

tare/incet 



                                3.Apasati OK. 

SUNET NOTIFICARI: 

                Pentru a seta un sunet un nou sunet pentru notificari: 

                                1.Apasa Setari(Setimgs)>Sunet(Sound)>Notificari(Default notification) 

                                2.Apasa pe un rington pentru a il asculta 

                                3.Setare rington pentru notificari apasand OK. 

SUNET LA ATINGERE: 

                Bifeaza pentru a porni sunetul cand ecranul este atins. 

SUNET LA BLOCAREA ECRANULUI 

                Bifeaza pentru a porni redarea sunetului cand este blocat ecranul. 

ECRAN: 

                Seteaza luminozitatea ecranului si dimensiunea fontului(scrisului). 

LUMINOZITATEA 

                Glisati pentru a seta luminozitatea ecranului. 

SPATIU DE STOCARE 

                Verifica spatiul de stocare folosit atat din memoria interna cat si cea externa.Poti sterge 

toate de pe memoria externa (card MicroSD). 

LIMBA SI METODA DE INTRODUCERE: 

                Foloseste Limba si setari pentru tastatura pentru a selecta limba. 

COPIE REZERVA SI RESETARE: 

                Poti porni sau opri backup-ul automat si reseta dispozitivul. 

                NOTA:DUPA REVENIREA LA SETARILE DE FABRICA TOATE DATELE 

PERSONALE VOR FI STERSE! 

DATA SI ORA:  Seteaza data si ora , fusul orar si formatul datei si orei.  


