
Camera video auto T628 

 

 

Camera video auto T628 este special conceputa pentru a putea fi montata pe bordul autoturismului. Fiind o 

camera de dimensiuni reduse, poate fi utilizata oriunde exista alimentare de 12 volti. 

Este recomandat sa curatati foarte des lentilele, deoarece le puteti atinge cu degetele si astfel filmarea nu va mai 

avea aceeasi calitate. 

Pornirea si oprirea aparatului: 

-Actionarea butonului on/off va duce la pornirea aparatului 

-Pentru oprirea functionarii aparatului se va utiliza acelasi buton, dar tinand apasat cateva secunde pana la 

inchidere 

-Pentru pornirea automata in timpul condusului, conectati aparatul la bateria automobilului, introduceti 

incarcatorul dispozitivului in suportul pentru bricheta al automobilului; astfel, dispozitivul va porni automat la 

pornirea automobilului si se va opri atunci cand automobilul va fi oprit 

Inregistrarea foto/video: 

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

-Pentru a intra in modul foto apasati butonul MODE, apoi OK pentru a fotografia; dispozitivul va salva fotografia in 

cardul de memorie dupa cateva secunde 

Descarcarea fisierelor: 

Pentru a descarca fisierele in calculator, conectati camera la calculator prin intermediul cablului USB existent in 

pachet, apoi accesati “My computer”/Removable disk. Apoi copiati fisierele prin drag and drop sau copy and paste. 

Inserarea cardului MICRO SD: 

-Inainte de a introduce un card in dispozitiv, indiferent daca este sau nu nou achizitionat, acesta trebuie formatat 

-Cardul se insereaza inspre interiorul camerei, pana cand veti auzi un click, iar pentru scoaterea lui din aparat va 

trebui sa apasati cu varful unghiei inspre interior pana auziti din nou click, apoi glisati cardul din aparat 

-Daca nu este introdus corect, in pozitite corespunzatoare in aparat, exista riscul de defectare a dispozitivului. 

Incarcarea acumulatorului 

-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 1as ti aprins in timpul incarcarii, iar atunci cand 

acumulatorul va fi incarcat complet, lumina rosie se 1as tinge. 

Schimbarea modului de operare 

-Pentru a schimba modul de operare(foto, video, playback), actionati butonul MODE si folositi sagetile sus/jos 

pentru a accesa optiunile de selectie. 

Modul Playback: 

-Pentru a schimba in modul playback, apasati butonul MODE folosindu-va de sagetile sus/jos, pentru a vizualiza 

fisierele.  

-Pentru stergerea fisierelor, apasati tasta MENU atunci cand sunteti in modul playback; astfel, vor aparea optiunile 

“Delete” si “Protection lock”; selectati “Delete” daca doriti ca fisierul sa fie sters permanent sau “Protection lock” 

daca doriti ca fisierele sa fie protejate, nefiind sterse in timpul ciclizarii. Acele fisiere vor putea fi sterse ulterior 

doar manual. 

Schimbarea setarilor pentru video si fotografii 

Apasati butonul MENU atunci cand va aflati in modul foto sau video, iar apoi utilizati sagetile sus/jos pentru a 

accesa optiunile de selectie. Astfel, veti putea seta detectia miscarii, rezolutia, sunetul din timpul filmarii, data, ora, 

limba, ciclizarea inregistrarii etc.  


