
Camera Auto Dubla Allwinner F20 
Utilizare: 
1.Inregistrare automata: 

Porniti motorul ,porniti camera si incepeti filmarea. Indicatorul video si audio se aprinde si 

licare inca 6 secunde dupa ce opriti motorul,dispozitivul va salva filmarea si se va 

inchide.Inregistrarile video vor fi salvate pe TF card,cea mai recenta filmare va fi suprascrisa 

daca memoria cardului este plina. 

a) Perioada de filmare poate fi setata la 1/2/3/5 minute din meniu 

b) Rezolutia poate fi setata la 720P sau VGA 

2.Manual de inregistrare: 

Tineti apasat butonul de pornire timp de 3 sec.,apoi dispozitivul va incepe sa filmeze,indicatorul 

video si audio se va aprinde si va incepe sa licare. Pentru a-l inchide,tineti apasat butonul de 

pornire timp de 3 sec. 

3.Captura: 

Cand deschideti camera,apasati butonul pentru fotografie pentru a intra in modul de “captura 

imagine” si apasa-ti-l din nou pentru a realiza fotografia. Apasati din nou butonul de captura 

pentru a schimba in modul de filmare. 

4.Detectia miscarii: 

Cand aparatul este in timpul de asteptare ,apasati butonul de meniu si selectati modul 

“detectarea miscarii” .Cand in fata lentilelor se detecteaza miscarea,indicatorul video si audio 

va licarii incet si dispozitivul va incepe filmarea. Daca senzorul nu simte miscarea in fata lui,cele 

doua indicatoare  vor licarii repede de doua ori si va intra in modul de asteptare. 

5.Infrarosu: 

Apasati scurt butonul de pornire cand dispozitivul este deschis,pentru a pornii infrarosul. 

Infrarosul va pornii in functie de lumina detectata de senzorul de lumina.Pentru a iesi din modul 

infrarosu,apasati scurt butonul de pornire. 

6.Obiectiv normal/Comutator inversare: 

Acest dispozitiv are lentile pivotante la 300 grade,daca obiectivul este pozitionat in fata,afisarea 

este normala.Daca pivotul este pozitionat la 180 grade afisarea este inversa. Tineti apasat 

butonul de pornire timp de 3 sec. pentru a schimba tipul de filmare(normal sau inversat). 

7.Senzor de coliziune 

Dispozitivul are incorporat G-Sensor,iar in cazul unei coleziuni mai serioase acest senzor va 

salva inregistrarea facuta din momentul coleziunii si inca 20 de secunde in plus dupa 

coleziune,aceasta filmare se blocheaza automat si va ramane asa pana o deblocati dvs.Apasati 

scurt pe butonul de meniu si acesta se va debloca. 

a) Fisierul video blocat se salveaza cu numele “LOCKXXX” 



b) Senzorul de coleziune are trei nivele pe care le setati dvs. dupa cum doriti(ridicat,mediu 

si scazut) 

8. Blocarea unei inregistrari: 

Acest dispozitiv poate salva o singura inregistrare pentru a nu fi suprascrisa.Cand inregistrati 

apasati scurt butonul “one-key lock”(blocare) si acesta va bloca inregistrare pentru a fi salvata 

de suprascriere. 

9.Data si timp: 

Cand dispozitivul este in modul de asteptare,apasati scurt pe butonul meniului pentru a intra in 

setari,apasati apoi pe sageti sus/jos pentru a modifica si pentru a seta data/timp. 

10.Butonul pentru oprirea sunetului: 

Cand lucrati,apasati scurt tasta microfonului si indicatorul audio licare,iar apoi suetul este 

oprit.Acest lucru inseamna ca dispozitivul inregistreaza video,dar nu ai audio. 

Date tehnice: 
Senzor: 130w 

Unghi lentile: 120 grade 

Rezolutia video: VGA640X390/ HD1280X720(720P30fps) 

Rezolutia imaginii: pana la 12M 

LCD: 2.0” TFT/3.0”TGT 

Vedere noctura: da 

Filmare in bucla/ciclica: da/lipseste 

G-Sensor:da 

Detectia miscarii: da 

Format video: AVI 

Format imagine: JPEG 

Interval de temperatura: 10 – 60 grade Celsius 

Capacitatea cardului d memorie: pana la 32GB 

Tensiunea standard: DC5V 


