
MANUAL  UTILIZARE CAMERA AUTO NTK T500 MINI 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza . 
Acest manual ar trebui să fie păstrat pentru referințe ulterioare . 
 
Nu expuneți camera de bord la condiții de praf, murdare sau nisipoase, dacă acestea 
intră în aparatul foto sau pe obiectiv se pot deteriora componentele. 
- Nu expuneți aparatul foto la temperaturi ridicate de bord. 
Temperatura normală de funcționare a camerei de bord este de 0 C la 40 ° C (32F la 
104F) 
Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a dispozitivului electronic, și 
temperatură extrem de ridicată va scurta bateriei și / sau degrada 
componente din plastic. Notă: temperaturi extreme se pot inregistra in parcare 
nu expuneți camera foto de bord in lumina puternică a soarelui atunci când se utilizează 
detectia miscarii. 
Modul poate provoca camerei de  de bord disfuncționalități sau deteriorari  ca urmare a 
Temperaturii  prea mare în mașină în timpul verii. 
- Nu expuneți aparatul foto la bord un mediu rece. 
Temperaturi extrem de scăzute pot deteriora, de asemenea componentele electronice; 
dacă 
există umiditate  în mediu rece. 
. 
- Nu încercați să demontați sau să deschideți carcasa. Acest lucru poate duce la soc 
electric 
și va rezulta cel mai probabil în deteriorarea camera de bord. 
- Nu maltrata-ti camera de bord: cădere, impact brusc 
poate provoca daune. 
- Nu curăța-ți aparatul de bord cu substanțe chimice, soluție de curățare. 
 



Functiile butoanelor: 

 
 
 
   

4.ENTER ON/OFF- folosi-ti acest buton pentru a incepe inregistrare,daca doriti sa 

inchideti aparatul tine-ti apasat tot acest buton pentru aproximativ 5 secunde,in meniul 

setari este folosit ca butonul pentru confirmare. 

5.Menu play- apasa-ti scurt acest buton pentru a intra pe pagina meniului, apasa-ti lung 

acest buton pentru a rasfoii  fisierele dumneavoastra. 

7.Butonul UP: din meniul de setare apasa-ti acest buton pentru a selecta inregistrarea 

sus,in modul de revizualizare a inregistrarii apasa-ti acest buton pentru a selecta sensul 

creșterii înregistrarii,de asemenea poate fii folosit in timpul fimarii pentru a 

activa/dezactiva sunetul filmarii. 

8.Butonul DOWN: din meniul de setare apasa-ti acest buton pentru a selecta 

descresterea sensului inregistrarii. 

GHID DE UTILIZARE: 

Conecta-ti cablul galben la polul pozitiv al bateriei,conecta-ti cablul negru la polul 

negativ al bateriei,conecta-ti  cablul rosu la bricheta masinii,conecta-ti mufa galbena 

RCA la portul de intrare DVD. 

Cand bricheta masinii este on dispozitivul se incarca automat ,atunci cand opriti 

bricheta masinii aceasta inceteaza sa mai incarce si va oprii filmarea dupa 6 secunde 

,fisierul va fii salvat automat. 



 

Introducerea cardului: inserati cardul de memorie correct,inserarea gresita poate cauza 

defectiuni cardului si dispozitivului. 

*Notificare:va rugam folositi un card de viteza mare minim clasa 4-6* 

Formatati cardul de memorie inainte de prima utilizare. 

Cand porniti vehicolul ,dispozitivul va incepe sa inregistreze automat,cand opriti bricheta 

masinii inregistrarea se va oprii automat,fisierele se salveaza. 

Rasfoiti fisierele dumneavoastra apasand butonul portocaliu(pentru 5 secunde),pute-ti 

selecta fisierul dorit apasand butonul cu sageata dreapta (7)sau sageata stanga(8) apoi 

apasa-ti ok pentru a reda fisierele dorite. 

Stergerea si protejarea fisierelor: rasfoiti fisierele ,apasa-ti butonul portocaliu pentru a 

sterge sau proteja fisierele dorite. 

Setari inregistrare: apasa-ti butonul portocaliu pentru a seta parametrii de inregistrare 

,pute-ti selecta detaliile dorite ajutandu-va de sagetile dreapta stanga ,apasati ok pentru 

a confirma schimbarea setarilor.Detaliile sunt : 

-rezolutia:720p,1080p,1080fhd 

-inregistrare in bucla (circle recording )off(inregistrare continua)3/5/10min. 

Setari disponibile: apasa-ti de doua ori butonul portocaliu pentru a rasfoii optiunile,va 

ajuta-ti de sagetile dreapta stanga,apasati ok pentru a confirma schimbarea facuta. 

Functia G sensor(off/high/normal este folosita atunci cand exista riscul de accident 

,fisierul se salveaza automat ,continuu nu in bucla,fisierul are un semn distinctiv in coltul 

din dreapta sus.Functia off previne inregistrarea mai multor videouri de acest 

gen,marimea maxima de stocare a fisierelor blocate este de 1gb. 

Detectia de miscare,off on  :activata,aceasta functie va pornii camera automat cand 

simte miscare. 

Functia format:formateaza cardul. 

Reset system: reseteaza aparatul ,revine la setarile aparatului din fabrica 

  

 

 

 

 


