
Manual de utilizare pentru Camera Auto T636 

 

1. Butonul Ok : lanseaza inregistrarea video ,valideaza optiunile setarilor  

2. Butonul Key     blocheaza segmente din video , pe care ciclizarea nu le va sterge  

3. Butonul M : apasand acest buton , schimbati intre modul video sau photo 

4. Butonul ON/OFF:inchide/deschide aparatul 

5.     Apasand acest buton puteti naviga printre functii ,apasand mai mult de 3 secunde activati detectia miscarii ,se 

utilizeaza si pentru a derula inainte un video ,sau pentru a il reviziona 

6. Butonul Menu,apasand acest buton accesati meniul camerei  

7.    Apasand acest buton navigatI in josul paginii ,activati/dezactivati modul standby 

8. Slot-ul pentru card :introduce-ti cu grija cardul microsd clasa 10 minim 6gb ,maxim 32 gb pana auziti un click 

9. Interfata USB : introduceti cablul usb pentru a putea conecta aparatul la un pc , in aceeasi se face I ncarcarea  

10. AV IN : intrarea audio/video  

11. Butonul Reset :introducand un ac in acest orificiu puteti reseta aparatul (acesta revine la setarile din fabrica ) 

Ghid de instalare :  

1. Opriti motorul vehicolului  

2.  Introduceti cu grija cardul 

microsd 

3. Fixati camera auto cu 

ajutorul ventuzei in parbriz 

4. Conectati incarcatorul auto 

la aparat prin interfata usb  

5. Ajustati pozitia camerei 

dupa preferintele personale  

6. Porniti motorul 

autovehicolului ,camera va 

incepe sa inregistreze 

indicatorul led va arata 

acest lucru . 

 

 Functia G-SENSOR 

Daca este setata pe on , aceasta functie se activeaza la vibratii puternice ale masinii cum sunt coliziunile , accidentele .(dar 

si la un soc mai puternic cum ar fi lovirea automobilului cu un obiect sau trantirea portierelor ).Camera va inregistra 

primele 30 secunde din momentul impactului iar acestea nu se vor putea rescrie ,adica inregistrarea in bucla nu va sterge 

aceste inregistrari considerandu-le importante pentru siguranta dumneavoastra . 

Functia G-sensor se poate ajusta din meniul setari ,conform preferintelor dumneavoastra . 

Pentru ca aparatul sa poata inregistra in bucla in continuare , aceste filmari trebuie sterse manual . 

Functia Parking Mode : daca setati pe on aceasta functie ,camera auto va filma numai daca simte coliziuni ale masinii, 

timp de 30 de secunde si se va inchide automat dupa aceea. 


