
Camera Video Auto GT100 
 

Caracteristicile produsului: 

1. Unghi foarte mare 200w la lumina slaba dar si puternica,unghi de 140 grade cu lentile de 17mm. 

2. Filmare HD 720P,pentru camera din spate. 

3. Doua lentile separate,suporta doua canale de inregistrare 1080P + 720P,in acelas timp. 

4. Modul pentru GPS extern (optional) 

5. Format comprimat H.264,1018 iesire video,30fps HD. 

6. G-Senzor incorporat,poate fi fortat pentru a salva videoclipurile de dinainte de impact si dupa,ceea ce este folositor 

pentru a obtine probe. 

7. Are iesire HDMI. 

8. Cu functia de monitorizare a parcarii ,aveti siguranta monitorizarii in fiecare moment. 

9. Buton pentru blocarea videoclipurilor. 

10.  Filmare reala,fara imbinare,nu pierde nicio data importanta. 

11. Lumina alba de tip LED foarte puternica de 5mm. 

 

Instalare: 

Apasati butonul de pornire pentru a deschide dispozitivul,setati data/timp si functii. Daca nu sunt setate pe rand,toate 

functiile,timp/data,vor ramane inregistrarile din fabricatie. 

A. Curatati/stergeti parbrizul,puneti ventuza pentru suport in geam,in pozitia dorita,apasati pe clapeta ventuzei,pentru a 

va asigura ca aceasta este bine prinsa. 

B. Verificati imaginile ecranului,pozitionati dispozitivul in unghiul de filmare dorit. 

Folositi incarcatorul de masina pentru a putea deschide dispozitivul. 

Alimentarea cu electricitate: 

1. Baterie incorporata de 200mAH,reincarcabila,din litium,poate sustine inregistrari video sau operatiuni pe o durata 

foarte scurta. 

2. Folositi incarcatorul auto,la bricheta masinii,camera se va deschide si va incepe sa inregistreze automat cand porniti 

masina. Se inchide si salveaza datele cand opriti motorul. 

Instructiuni de utilizare: 

1. Introduceti Cardul TF in lacasul pentru card: va rugam sa folositi un card de clasa inalta-rapida. 

2. Apasati butonul de pornire/oprire pentru a deschide/inchide dispozitivul (sugestia noastra este sa formatati cardul 

inainte de a utiliza dispozitivul pentru prima data). 

3. Selectarea modului: sistem implicit in modul video,apasati scurt butonul pentru a schimba intre poze,redare sau 

modul de inregistrare video. 

4. Video: In modul video,apasati scurt butonul OK pentru a incepe inregistrarea,apasati din nou acelas buton pentru 

oprirea inregistrarii.  

5. Foto: In modul de fotografiere,apasati scurt butonul OK pentru capturare. 

6. Modul de redare: in modul de previzualizare,puteti verifica pozele si videoclipurile salvate,apasati scurt butonul 

sus/jos pentru a selecta fisierul dorit. 

7. Setarile sunetului: in modul video,apasati scurt butonul “meniu”,ca o scurtatura a controlului de sunet. In modul 

“sunet inchis”,va filma fara sunet. 

8. Blocare de urgenta a videoclipurilor: in modul video,apasati scurt butonul “mode”,pentru a porni functiile de urgenta 

ale videoclipului. 

9. Detectia miscarii: In modul video de repaus,apasand lung butonul OK,puteti activa direct functia de detectie a 

miscarii. 

10. Lumina alba suplimentara: in situatiile cu iluminare slaba sau lumina puternica,va porni sau se va opri automat Led-ul. 

11. Schimbati afisarea ecranului: cand selectati modul de inregistrare pe doua canale,apasati butonul in jos pentru a 

schimba afisajul ecranului. 

 


