MANUAL DE UTILIZARE A CAMEREI AUTO

Loudspeaker – Difuzor
HDMI Port – Port HDMI
USB Socket – Intrare USB
AV/OUT – Iesire
Card Slot – Slot pentru card
On/Off kay – tasta On/Off
Last Tracking – Ultima inregistrare
Mode Bluetooth - Modul Bluetooth
OK – OK
Menu – Meniu
Next Tacking –
Reset Button – tasta resetare
Emergency - Urgenta

Camera video


Incarcare:

Conectati USB-ul la incarcatorul masinii sau la computer.


Modul inregistrare

Apasati scurt pe tasta On/Off sau conectati-va la incarcatorul masinii cu ajutorul cablului USB.
Inserati cardul de memorie, acum ledul este albastru si intermitent, fisierele vor fii salvate pe cardul de memorie.
Cand USB-ul este deconectat , sau cand apasati tasta On/Off camera se va opri si ledul la fel.


Fotografierea

Apasati scurt On/Off pentru a porni camera si apasati confirmare pentru a iesi din modul inregistrare.
Apasati tasta confirmare pentru a fotografia.


Revizualizare si stergere fisiere

Porniti camera si apasati confirmare pentru a opri inregistrarea.
Apasati scurt On/Off de doua ori pentru a reda inregistrarea .
Apasati tasta sus sau jos pentru a alege fisierul inregistrat si apasati tasta confirma pentru revizualizare.
Daca doriti sa stergeti fisiere , apasati tasta MENIU dupa se ati oprit fisierele care se derulau, apoi confirmati
stergerea.
Apasati tasta sus sau jos pentru a alege fisierul pe care doriti sa il stergeti.
Apasati tasta MENIU pentru a inchide aperatiunea.


Modul USB

Conectati camera la computer cu cablul USB, apoi apasati tasta On/Off. Meniul USB va aparea automat, si
vor fi doua moduri de selectare a operatiunii:
1.

Disc USB

Folosid acest mod puteti salva inregistrari video sau poze.
2.

Camera PC

Selectand acest mod, echipamentele video vor aparea instant, acum puteti face fotografii sau
video-uri.

Functiile tastelor
Modul tastei de schimbare: pentru a schimba din inregistrare video, fotografiere si revizualizare, accesati setarile. Pentru a
bloca sau debloca fisierul in timpul inregistrarii.
Tasta de inregistrare: in modul inregistrare video, tastati tasta de inregistrare, puteti schimba rezolutia inregistrarii unui
video, marimea unui fotografii, va puteti intoarce la modul de fotografiere, puteti seta rezolutia fotografiilor, iar apoi va
puteti intoarce automat la modul de inregistrare video.
Tasta sus/jos: se foloseste pentru selectarea obtiunilor din meniu, pentru revizualizarea imaginilor, cat si pentru ajustarea
volumului.
Tasta de pornire: tastati scurt pentru pornire, iar pentru oprire tineti tasta apasata timp de 2 secunde. In modul inregistrare
video tastati scurt pentru a activa blitul camerei. Pentru modul sase-imagini tastati scurt, gest care poate bloca sau debloca
modul sase-imagini.

