
                                                  Camera Video Auto T636 

Descriere produs 

Specificatii interfata  

1. OK.   Camear/cheie validare /apasa scurt ca sa pornesti camera sau sa opresti camera. 

2. Deblocare fisiere.  Blocheaza sau deblocheaza filmarea 

3. Schimbare mod. Apasa pentru a schimba intre camera video , camera foto sau pentru a vedea filmarile facute. 

4.Buton de pornire. Apasa pentru a porni sau opri camera. 

5.Buton pentru navigare in meniu. Optiune meniu ,apasa pentru a schimba imagine dintre cele doua camere (fata spate).Apasa pentru a 

naviga in meniu. 

6.Buton meniu. Apasa pentru a intra in meniu. 

7.Buton pentru navigare in meniu. Navigare meniu 

8.Cart micro sd. Slot pentru card memorie. 

9.Interfata usb. Conectare usb pentru transfer date si alimentare. 

10.AV-IN. Conectare AV-IN 

11.Buton resetare.Resetare sistem. 

12.Microfon. Inregistrare sunet. 

Inregistrare 

1.Introduceti card de memorie:introduceti cardul de memorie cu grija pana auziti un plic. 

Cardul trebuie formatat cu ajutorul camerei. 

2.Apasati pe card ca sa il puteti scoate. 

3.Instalarea camerei spate se va face cu ajutorul suruburilor si adezivul aflate in cutie. 

4.Conectare alimentaror. Conectati alimentarea la masina dupa care introduceti alimentare al camera. 

5.On/off.Porneste automat odata cu masina. 

Setarile initiale 

Setare data si timp: 

1.Deoarece se buteaza automat trebuie sa apasati butonul OK . 

2.Apasati pe butoanele sus jos pentru a naviga prin setari si apoi butonul OK pentru a intra in setare. 

3.Apasati butoanele sus jos pentru a ajusta valorile. 

Inregistrare camera. 

1.Cand porniti motorul camera incepe automat sa inregistreze , cand opriti motorul camera se va stinge. 

2.Puteti opri sau porni inregistrarea din butonul OK 

3.Camera de urgenta. 



Daca masina a fost lovita sau bruscata camera va inregistra si va bloca filmuletui pentru a nu fi sters din greseala setare se numeste (G-

sensor). 

Inregistrare 

1.Apasati scurt pe butonul M pentru a schimba intre inregistrare video si poza. 

2.Apasa scurt pe butonul OK pentru a face fotografie. 

Video/foto 

1.Apasati OK pentru a opri inregistrarea  

2.Apasati pe butonul M de 3 ori pentru a ajunge la inregistrari. 

3.Apasati butonul sus jos pentru a trece prin inregistrari. 

4.Apasa pe butonul OK pentru a rula filmuletul. 

Functii Speciale 

1.Functie gravitate. Daca vi se bruscheaza masina senzorul de gravitate va inregistra si va bloca filmuletul pentru a nu fi sters din greseala. 

2.Fisiere blocate.Apasand butonul din partea dreapta a camerei veti bloca filmuletul automat. 

3.Monitor Parcare.Daca masina este bruscata in timp ce este parcata camera se va aprinde automat si va inregistra,fisierul este blocat 

automat. 

4.Detectarea miscarii.Functia de detectare a miscarii porneste automat inregistrarea atat timp cat simte miscare in jurul masinii, dupa care 

se opreste auomat dupa 10 secunde daca nu mai detecteaza miscare. 

5.Model USB.Conectand camera la calculator urmatoarele optiuni vor aparea: 

1.Disk:accesand acest mod va da voie sa vedetii anregistrarile video si foto de pe card. 

2.Camera:Poate fi folosita si ca o camera web. 

3.Incarcare;selectand acest mod incarcati bateria 

Interfata 

1 .este pentru camera,poza,inregistrare.  2.Inregistrare video.  3.detectare a miscarii.  4.Camera spate.  5.Monitor parcare.  6.Blocare video. 

7.Card micro sd introdus.  8.inregistrare sunet.  9.Baterie.  10.timpul. 11.data. 

 

 

 


