
Camera Auto T162 
Pornit/Oprit: 

1.Apasati butonul de pornit/oprit 1s pentru a porni aparatul,iar pentru a-l opri,tineti apasat 3s. 

2.Puneti aparatul la incarcat si acesta va porni singur. 

Fotografiere: 

Acest dispozitiv are un odul de GPS extern,unde puteti inregistra traficul in timp real,pe modul 

de camera.,in coltul din stanga-susa ecranului va aparea o pictograma a unei camere 

video,apasati butonul “OK” pentru a incepe filmarea. 

Cum intrati in optiunile de setare a sistemului: 

In modul de inregistrare video sau cel de fotografiere,apasati butonul “menu” o data si apoi 

butoanele sus/jos pentru a intra in setarile sistemului: 

*Sunet: inregistrare video cu/fara sunet,alarma pornit/oprit si ajustarea sunetului; 

*Frecventa: 50/60Hz; 

*Economisirea energiei: oprit/1min/3min/5min; 

*Data si timp: ajustarea datei si a timpului; 

*Limba: Alegeti limba dorita de dvs. dintr-o variatie larga; 

*Formatare: formatarea cardului; 

*Tip de fisier: inregistrare de urgenta,inregistrare ciclica sau imagini; 

*Sistem: reveniti la setarile din fabrica,informatii ale sistemului si ale cardului TF; 

*Modul de parcare: pornit/oprit 

Setarile optiunilor video: 

Apasati butonul de meniu pentru a intra in setarile optiunilor video; 

Rezolutie: FHD (1080P)/HD (720P) 

Interval de timp pentru filmare ciclica: oprit/1min/3min/5min 

Data inregisrarilor:pornit/oprit 

Detectia miscarii:pornit/oprit 

Data: pornit/oprit/data/data si timp 

Inlaturarea zgomotelor:pornit/oprit 

Setari capturare: 

1.Apasati tasta pornit/oprit pentru a intra in modul video,apasati butonul “mode” pentru a 

intra in modul de imagine indicat de pictograma din coltul de sus-stanga a ecranului. 

2.Apasati butonul pentru camera,apoi “previzualizare” aproximativ o secunda,dupa ce 

terminati de facut fotografiile,prindeti camera intr-un punct fix,pentru a nu afecta claritatea 

imaginilor. 

Rezolutie:12M/10M/8M/5M/2M 

Modul de redare: 



1.Cautarea fisierelor: Apasati butonul “mode” de doua ori ,intrati in modul de reluare,apasati 

tastele sus/jos pentru cautarea imaginilor/filmarilor. In modul de reluare puteti cauta fisierele 

doar pe categorii;daca tipul fisierului este video ,puteti cauta doar inregistrarile video,daca sunt 

fotografii,puteti cauta doar fotografii. 

2.Sterge si protejeaza: in modul de reluare,apasati butonul de meniu pentru a avea optiunea de 

stergere si protejare. Apasati butonul “OK” pentru a intra in optiunea “stergeti” sau “stergere 

totala”,apasati “OK” pentru a intra din cou si a confirma..Puteti bloca un fisier ,inainte de 

deblocare nu il puteti sterge,in felul acesta unele fisiere vor fi protejate. 

Modul de rezerva prin cablul USB: 

In momentul in care se face conexiunea intre aparat si calculator prin intermediul cablului 

USB,aparatul va porni si va intra automat in modul MSDC. 

PCCAM camera PC 

Acest dispozitiv poate fi folosit in loc de calculator personal,conecandu-l la calculator prin cablu 

USB;selectati MSDC/PCCAM,apasati tastele stanga/dreapta pentru mutare,apoi apasati butonul 

video pentru confirmare si dupa ce deschideti “my computer”,va aparea o pictograma,dati 

dublu click pe acea pictograma pentru a folosi camera pe post de calculator. 

 

Specificatii tehnice: 
Dimensiuni ecran: 2.7”,960*240 LCD 

Lentile: 170 grade clasa A+ cu o rezolutie mare si unghiuri largi 

Limba: 8 limbi 

Dimensiuni video: 1080P/720P 

Format video: H.264, AVI/MOV 

Rezolutia fotografiilor: 12M/10M/5M/2M 

Format imagine: JPG 

Card de memorie: TF 

Microfon/difuzor: incorporat 

Frecventa: 50Hz/60Hz 

Iesire TV: NTSC/PAL 

Port USB: 2.0 USB 

Puterea de alimentare: 5V 1A 

Baterie: 3.7V Lithium-ion 

Sistem de operare: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7,MAC OSX 10.3.6 

 


