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 Informatii produs 

 Camere poate inregistra video si audio in timp ce conduceti,in cazul unui accident aveti dovada. 

 Acest produs este creat cu tehnologie de ultima ora si un aspect placut. 

 Poate fi folosita professional sau poate fi folosita si de catre utilizatori. 

 Inainte de folosire. 

 1.Va rugam sa folositi micro SD de viteza mare de preferat clasa 10. 

 2.Primul pas trebuie sa verificati cadrul,daca pe card se afla poze sau filmari camera nu va putea citi acele filmari ,mai intai 

trebuie sa formatati cardul cu ajutorul camerei. 

 3.Mare atentie cum puneti cardul in camera,daca puneti cardul invers puteti strica cardul sau camera . 

 4.Trebuie sa introduceti cardul atunci cand camera este oprita, nu introduceti cardul cand camera este pornita. 

 5.Camera suporta maxim 32GB. 

 Ghid de operare 

 1.Inchidere si deschidere:apasati pe butonul de power o secunda pentru a deschide camera,apasati pentru trei secunde pentru 

a opri camera,daca aveti card in camera cand porneste camera porneste si inregistrarea. 

 2.Porniti si opriti inregistrarea:in modul video apasati pe butonul ok pentru a incepe inregistrarea,apasati scurt pe butonul ok 

pentru a opri inregistrarea. 

 3.Poza:in modul poza apasati scurt pe butonul ok pentru a face poza. 

 4.In modul redare :apasati scurt pe butonul ok pentru a reda filmarea. 

 5.Butonul ok:in modul video/fotografie/redareapasati pe butonul de meniu pentru a intra in fiecare meniu,apasati pe sagetile 

care indica sus jos pentru a naviga prin meniu apoi apasati ok pentru a selecta optiunea dorita. 

 6.Ecran complet:in modul video /poza/redare apasa pe butonul ok pentru a schimba intre ecran mare sic el normal. 

 7.Butonul sus:in meniu puteti naviga cu butonul sus,in modul standby butonul sus porneste sau opreste detectarea miscarii,in 

modul redare apasand pe butonul sus deruleaza filmarea . 

 8.Butonul jos:in meniu puteti naviga cu butonul jos,in modul video apasand pe butonul jos poate opri sunetul,in modul redare 

apasand butonul jos deruleaza filmarea. 

 9.Meniu:in meniul standby apasa pe butonul meniu pentru a intra in meniu apasa scurt pe butonul sus/jos pentru a naviga in 

meniu,apasa pe butonul ok pentru a selecta optiunea dorita.Pentru a iesi din meniu apasati pe butonul meniu . 

 10. Butonul mod (mode): in modul de asteptare,apasand scurt butonul “mode”,puteti face trecerea intre diferite moduri 

(foto/ideo/redare). 

 Incarcarea acumulatorului 

 1.Se poate realiza prin conectarea aparatului la un incarcator auto sau la un cablu USB; camera se incarca si atunci cand este 

oprita ,Incarcarea acumulatorului va fi indicatata de un led rosu care este aprins in timpul incarcarii, iar atunci cand 

acumulatorul va fi incarcat complet, lumina rosie se va stinge. 

 Inregistrare Video 

 1.Pentru a porni inregistrarea, actionati butonul ok, dupa ce ati selectat modul video. 

 Fotografie si meniu setari. 

 Foto: in modul foto,daca apasati butonul “OK”,imaginea va fi capturata. 

 Redare. 

 1.Playback: in modul playback,apasati butonul OK pentru a vizualiza inregistrarile. 

 2.Stergere si protejare. 

 In modul redare apasati pe butonul meniu veti vedea optiunea Delete sau Protection Lock apasati pe butonul ko pentru a intra 

in optiunea Delete this si Delete all. 

 

 

 


