
Camera Auto Oglinda L856 
Butonul de pornire: 

Cand dispozitivul este oprit,tineti apasat 2 sec butonul de pornire si acesta va intra automat in 

modul de filmare. Pentru a inchide dispozitivul,tineti apasat 2 sec. daca dispozitivul este in 

modul standby (asteptare),apasati o data,scurt pentru a aprinde monitorul inca o data pentru 

a-l inchide. 

Tasta de meniu/tasta “mode”/tasta de blocare de urgenta: 

In modul stanby,apasati scurt tasta de meniu,pentru a intra in setarile meniului,apasati 

butoanele sus/jos pentru a selecta optiunea dorita,apoi “OK” pentru confirmare. Dupa 

setare,apasati din nou tasta meniului pana iesiti din setarile meniului. 

In timpul inregistrarii,daca observati un accident,apasati tasta de blocare de urgenta pentru a 

bloca inregistrarea,in acest fel,aceasta nu se va sterge in cazul in care camera este setata pe 

modul de inregistrare ciclica. 

In modul standby,apasand tasta “Mode”,puteti schimba modul de inregistrare (inregistrare 

video,fotografiere,replay). 

Inregistrare sunet/Monitor de parcare: 

In modul de inregistrare video,apasati scurt butonul “jos” pentru a oprii sunetul in timpul 

inregistrarii. In coltul din stanga-sus,apare pe o pictograma a unui microfon taiat,ceea ce 

inseamna ca sunetul este oprit. Daca apasati apoi scurt pe acelas buton,in coltul din stanga-

sus,apare pictograma unui microfon,ceea ce inseamna ca sunetul este pornit. 

Cand dispozitivul se afla in modul stanby,tineti apasat cateva secunde butonul “jos” si porniti 

monitorizarea parcarii. 

Tasta video/Tasta imagine/Tasta OK/Ecran complet: 

In modul de inregistrare video,apasati butonul “OK” pentru a incepe inregistrarea video sau 

pentru a opri inregistrarea. 

In modul de fotografiere,apasati “OK” pentru a captura imaginea. 

In modul de navigare fisiere,apasati “OK” pentru a reda videoclipul. 

 

Resetare: 

Cand dispozitivul nu mai functioneaza in parametrii normali,restarta-ti-l pentro o functionare 

mai buna. 

Instructiuni de folosire: 

1. Opriti motorul masinii; 

2. Introduceti cardul de memorie in slotul pentru card al dispozitivului; 

3. Fixati dispozitivul peste oglinda dvs. originala de la masina; 

4. Bagati incarcatorul la bricheta masinii; 



5. Conectati cablul USB din camera,la prelungitorul pentru incarcatorul auto; 

6. Instalati camera pentru spate pe luneta/oriunde doriti in spatele masinii,in asa fel incat 

firul pentru conectar sa va ajunga pana in fata masinii; 

7. Ajustati pozitia camerei in asa fel incat sa filmeze ce se intampla pe sosea; 

8. Porniti motorul si verificati daca dispozitivul este instalat corect. 

Setari data/timp: 

Cand dispozitivul se afla in modul standby,apasati butonul “menu” pentru a intra in setarile 

sistemului din meniu,apasati tastele sus/jos pentru a muta cursorul pana la optiunea “setari 

data”. Apoi asasati butonul OK pentru a confirma si a intra in setari. 

Conectarea la calculator: 

Conectati dispozitivul la calculator prin cablul USB,apoi pe ecranul camerei vor fi afisate cateva 

optiuni pentru camera. Apasati butoanele sus/jos pentru a selecta optiunea dorita,iar pentru 

confirmare butonul “OK”. 

Monitorizarea parcari: 

Daca functia de monitorizare a aparcarii este activata,in cazul in care se detecteaza o vibratie 

foarte mica a masinii,dispozitivul porneste automat si incepe sa filmeze. 

Specificatii tehnice: 

Senzor imagine: incorporat,120W 

Rezolutia camerei din spate: 720x480 

Unghiul obiectivului: 170 grade 

Rezollutie video: HD 1280x720.30fps 

Rezolutia imaginii: 1280x960 

Metoda de comprimare si stocare: MJPEG 

Format video: MOV 

Format imagine: JPEG 

Voltaj standared: DC5V 


