
Manual de utilizare 

                                               Camera Video Auto Novatek T638  


 1.ok.ok.Apasa scurt pe tasta pentru a porni camera,apasa din nou scurt pe buton pentru a opri camera.in modul fotografie apasa scurt pentru a face 

poza.
 2.M.MODE.Apasa pe butonul mode pentru a schimba intre video,fotografie si filmarile facute cu ajutorul camerei.
 3.meniu.Apasa scurt pe buton pentru a alege intre meniuri .
 4.Buton de pornire.Tine apasat mai mult pentru a porni si opri camera,apasa scurt pentru inflarosu.
 5.Indicatori luminosi.Lumina rosie indica incarcarea camerei.
 6. Indicatori luminosi.Lumina albastra inseamna ca este pornita camera.
 7.Buton sus.Este folosit pentru a naviga in meniu si pentru a da zoom.
 8.Slot pentru card.Slot pentru a introduce cardul microSD.
 9.Buton jos. Este folosit pentru a naviga in meniu si pentru a da zoom.
 10.Interfata USB.Interfata USB este folosita pentru a incarca camera,puteti lega camera la PC pentru a vedea datele de pe card.
 11.Interfata pentru montare. Interfata pentru montarea camerei cu ajutorul ventuzei.
 13.Reset.Buton resetare.
 14.Mic.Microfon pentru a inregistra.Instalarea cardului.

 1.Introduceti cardul cu grija si apasati pana auziti un mic sunet.Urmariti pictograma de langa slotul micro SD.Nota:Formatati cardul cu ajutorul 

camerei.
 2.Scoaterea cardului.Apasati pe card pana sare automat din camera.Nota:Nu scoateti sau introduceti cardul atunci cand camera este pornita.Pornirea 

si oprirea echipamentului.Cand porniti masina camera porneste automat,dupa oprirea motorului camera salveaza filmuletul in curs si se stinge 

automat dupa 15 secunde.Setarea datei si a timpului.Apasa pe butonul de meniu de doua ori,cu ajutorul butoanelor sus jos navigati carte data sit imp 

apasati ok pentru a putea modifica .Apasa butoanele sus jos pentru a modifica valorile din meniul data sit imp.Optiuni inregistrare.Atunci cand porniti 

motorul camera va porni automat si va inregistra,cand motorul va fi oprit camera se va opri automat sau apasa pe ok pentru a porni sau opri 

inregistrarea.Nota:Anumite masini continua sa alimenteze bricheta cu motorul oprit,in acest caz opriti camera din buton atunci cand parasiti 

masina.Puteti controla manual apasand butonul OK pentru a porni inregistrarea si apasand OK puteti opri inregistrarea.
 Nota:1.Camera filmeaza la interval de 1,3,5 minute si salveaza pe card.
 2.Camera salveaza pe card,atunci cand cardul se umple camera va sterge filmuletele vechi.

 3.Atunci cand camera simte o bruscare a masinii pune lacat pe filmulet pentru a nu putea fi sters automat si nu va mai putea sterge filmuletele 

vechi,in aceasta situatie trebuie sa stergeti manual filmuletele.
 Operare camera.1.Apasa pe M pentru a schimba intre inregistrare si poza.
 2.Apasa OK pentru a face filmulet in modul video si pentru a face poza in modul fotografie.Pentru a vedea filmarile inregistrate.
 1.Apasa pe butonul Mpentru a ajunge la filmari.
 2.Apasa pe butonul sus jos pentru a selecta filmuletul dorit.
 3.apasa pe butonul OK pentru a reda filmarea,apasa scurt pe butonul OK pentru a pune pauza .Setari meniu.
 1.Daca inregistrati trebuie sa apasati OK pentru a opri inregistrarea.
 2.Apasati scurt pe butonul de meniu pentru a intra in meniu,apasati din nous curt pentru a intra in cel de al doilea meniu.
 3.Apasati pe butonul sus jos pentru a naviga prin meniu.
 4.Pentru a selecta meniul dorit apasati OK .
 Optiuni speciale.
 1.Senzorul-G.Atunci cand senzorul-G simte o bruscare blocheaza filmuletul ca sa nu fie sters de camera automat.Puteti ajusta senzorul-G din meniu.
 2.Blocarea filmuletului.Puteti bloca filmuletul manual apasand pe butonul M.

 3.Monitorizarea parcarii.Daca monitorizarea parcarii este pornita camera va porni automat cand simte bruscari ale masinii chiar daca masina este 

oprita.

 4.Detectarea miscariiCamera detecteaza miscarea si incepe inregistrarea video,camera se opreste din inregistrat dupa 10-30 de secunde atunci cand 

nu mai simte miscare.
 5.Mod USBConectand cablu USB o sa apara urmatorul meniu.
 1.Memorie,in acest mod puteti accesa fisierele video si fotografiile.

 2.Camera,in acest mod puteti transforma camera in camera pentru PC.Resetare.In cazul in care camera se comporta ciudat puteti reseta apasand cu 

un ac pe butonul de reset .Icoane de pe ecran.
 1.Indica modul camera.
 2.Atunci cand butonul rosu licare inseamna ca inregistreaza.
 3.G-senzor ,icoana indica ca este pornit sensorul de gravitate.
 4.Cheita blocheata filmuletele si nu mai pot fi sterse.
 5.Indica timpul ramas pe card.
 6.Reprezinta ciclul de inregistrare.
 7.WDR.ajusteaza luminozitatea.
 8.EV indica modul de expunere selectat.
 9.Detectarea miscarii este activa si va inregistra cand simte miscare.
 10.Inregistreaza sunet cand este pornit.
 11.Numar de inregistrare,in meniu poti edita numarul de inregistrare.
 12.Arata rezolutia la care inregistreaza camera.
 13.Icoana de parcare arata modul de parcare daca este pornit sau oprit.
 14.Indica daca este introdus cardul de memorie.
 15.Indica nivelul bateriei.
 16.Arata timpul.







