
CAMERA VIDEO AUTO PREMIUM TIP OGLINDA 
T108 DUBLA FULL HD ECRAN TOUCHSCREEN 10'' 
12MP UNGHI 170 GRADE

Camera  video  se  ataseaza  peste  oglinda  retrovizoare  automobilului  existent.
Monitorul de oglindă se ata ează la oglinda retrovizoare existentă din vehiculul cuș
clemele sub presiune de pe partea din spate a dispozitivului. Ata a i monitorul laș ț
oglinda existentă i regla i unghiul de montare pentru un confort optim.ș ț
Pe ecranul principal apasati simbolul L pentru a selecta optiunea detectia miscarii,

activand  aceasta  functie  ,camera  va  inregistra  10  secunde  atunci  cand  detecteaza  miscare  in  imaginea  video
receptionata, va opri inregistrarea atunci cand nu mai detecteaza miscare .
Apasati simbolul OK pentru a comuta la modul video , (in coltul din stanga sus simbolul pentru camera)un punct rosu
intermitent va indica inregistrarea video.
Apasati scurt Mode  pentru a comuta la modul foto, apasati OK pentru a fotografia,ecranul va lumina o data indicand
ca fotografia a fost salvata.
Pentru  a  porni  aparatul  apasati  butonul  on/off  ,  daca  aveti  deja  introdus  un  card  microsd  ,camera  va  incepe  sa
inregistreze automat Start/stop inregistrarii:in modul video apasati  scurt butonul OK pentru a incepe inregistrarea
video , apasati din nou scurt acelasi buton pentru a stopa filmarea. Photo : in modul foto, apăsa i scurt butonul OKț
pentru a capta o imagine
 Playback:  in  modul  standby,  apăsa i  scurt  butonul  OK  pentru  a  reda/opri  fi ierele  video.  Butonul  OK:ț ș
deschide/închide înregistrarea video, in modul standby, apăsa i scurt butonul OK pentru a deschide fi ierele video iț ș ș
apăsa i scurt pentru a opri fi ierul video. Buton SUS : in meniu, pute i selecta o func ie, atunci când este redat un fi ierț ș ț ț ș
video,  este  redus  sunetul,utilizat  si  pentru  a  derula  rapid  înapoi,  in  modul  video  ,  daca  este  apasat  lung
deschide/inchide microfonul Buton JOS : in modul video apasati scurt acest buton daca doriti sa activati /dezactivati
sunetul , in modul playback apasat lung poate derula inainte videoclipul 
Buton MENU : in modul standby , apasati scurt acest buton pentru a accesa meniul principal al camerei, folosindu-va
de butonele SUS si JOS navigate printre optiunile si setarile camerei , pentru a confirma o optiune apasati butonul OK
Butonul MODE:apasand acest buton puteti comuta intre moduri (video/playback/photo)
 Detectia  miscarii  :activand aceasta  functie  ,camera  va  inregistra  10  secunde  atunci  cand detecteaza  miscare  in
imaginea video receptionata, va opri inregistrarea atunci cand nu mai detecteaza miscare . Navigare fisiere : in modul
camera  ,  apasati  butonul  MODE pentru  a  comuta  la  modul  Playback  ,apasati  butonul  OK pentru  a  deschide  o
inregistrare video. Blocarea/deblocarea fisirelor video :in modul de redare , apasati butonul MENU pentru optiunea de
stergere curenta si stergere tot , apasati butonul OK daca doriti sa confirmati una dintre optiuni .
 Conectarea camerei la un calculator pentru descarcarea fisierelor video: se face simplu prin conectarea camerei la
portul usb al unui calculator/laptop ,sau prin scoaterea cardului din camera si introducerea acestuia intr-un cititor de
carduri . 
Intrebari frecvente : De ce camera auto imi indica SD CARD FULL? In acest caz va rugam sa verificati daca ati
folosit un card clasa 10 ,de la 6 GB, daca ati introdus un card de 4GB clasa 4 sau 6 indica “sd card full”pentru ca nu
sunt compatibile .(camera suporta card microsd maxim 32 GB clasa 10 ) Va rugam sa verificati setarile camerei ,
pentru a rescrie fisiere video aceasta trebuie setata la Loop Recording pe on , setand dumneavoastra dimenisunea
clipurilor video in functie de preferinte .
 Va rugam sa verificati daca :G-sensor,Parking Monitor si Motion Detection sunt setate pe on toate trei in acelasi
timp , daca da , atunci este normal ca unele fisiere video sa fie protejate si sa nu poata sa fie sterse decat manual
,deoarece  senzorul  G  blocheaza  automat  fisiere  video  considerandu-le  importante  pentru  dumenavoastra  ,functia
parking monitor inregistreaza automat atunci cand detecteaza miscare , asadar daca ati efectuat aceste setari si aveti
fisiere blocate pe cardul microsd va rugam sa le stergeti manual sau sa formati cardul . De ce camera auto se opreste si
porneste continuu ? Va rugam verificati din nou daca functiile de mai sus sunt setate pe on simultan , daca da , va
rugam sa le setati pe off .


