
CAMERA VIDEO MOTOCICLETA 
DUBLA TECHSTAR® MT18 3MP HD
720P 50FPS WATERPROOF 
DISPLAY 3INCH

Pentru o utilizare cat mai corecta a acestui aparat , va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele
instructiuni: 
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 OK pentru a capta o imagine Playback: in modulț
standby, apăsa i scurt butonul OK pentru a reda/opri fi ierele video. ț ș
Butonul OK: deschide/închide înregistrarea video, in modul standby, apăsa i scurt butonul OKț
pentru a deschide fi ierele video i apăsa i scurt pentru a opri fi ierul video.ș ș ț ș
 Buton SUS : in meniu, pute i selecta o func ie, atunci când este redat un fi ier video, este redusț ț ș
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) 
Exposure degree:accesand aceasta functie puteti seta nivelul luminozitatii, puteti selecta unul
dintre cele 6 nivele.
Detectia miscarii (mobile detection) :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 .
Fill light: selectati aceasta optiune pentru filmarile pe timp de noapte,dezactivati aceasta 
functie in timpul zilei.
 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 .


