
Camera auto DVR T616

Scopul acesteia este de a fi montată pe bordul mașinii. Dar, având în vedere caracteristicile destul de performante ale
camerei și dimensiunea redusă,o puteti utiliza oriunde aveti o alimentare de 12 volti.
Va rugam nu atingeti lentilele camerei video cu degetele ,acestea pot lasa urme si   pe filmare acest lucru fiind
deranjant,deci curatati lentilele cat mai des.
INCARCAREA ACUMULATORULUI:
-se poate face simplu,prin conectarea dispozitivului la un cablu usb ,sau incarcator auto,camera se incarca si atunci cand
oprita.
-in timpul incarcarii un beculet rosu va indica incarcarea acumulatorului,cand lumina rosie se va stinge ,va arata ca,
acumulatorul este incarcat complet.
INSERAREA CARDULUI MICRO SD
Inserati cardul de memorie in pozitia corecta inspre interiorul camerei ,pana auziti un click,pentru scoaterea cardului de
memorie din aparat procedati la fel(apasati cu varful unghiei inspre interior cardul pana auziti click si apoi glisati cardul
din aparat)
Va sfatuim sa acordati atentie la introducerea cardului in aparat in pozitia corecta,daca este introdus gresit ,exista
riscul sa strice dispozitivul.
Un alt aspect important,atunci cand introduceti chiar si un card nou achizitionat,acesta trebuie formatat inainte de
introducerea in aparat.
PORNIREA APARATULUI SI OPRIREA APARATULUI:
-pornirea aparatului se face simplu prin apasarea butonului de start(on/off)
-inchiderea aparatului se va  face folosind acelasi buton,de aceasta data ,tinand apasat cateva secunde pana
dispozitivul se va inchide.
- pornire automata in timp ce conduceti: conectati dispozitivul la bateria automobilului/introduceti incarcatorul  in
bricheta automobilului,dispozitivul porneste automat cand  porniti   automobilul, atunci cand   automobilul este
oprit,se va oprii si aparatul de inregistrat.
SCHIMBAREA MODULUI DE OPERARE:
Apasati butonul MODE pentru a schimba modul de operare(video,photo,playback) ,utilizati sagetile sus jos pentru
aintra in optiunile de selectie.
SCHIMBAREA SETARILOR PENTRU VIDEO SI FOTOGRAFII:
Apasati butonul MENU o data ,cand sunteti in modul video sau foto,si apoi utilizati sagetile sus si jos pentru a intra in
optiunile de  selectie .In acest menu puteti seta  rezolutia,ciclizarea inregistrarii,detectia miscarii,sunetul in timpul
filmarii,data si ora ,oprirea automata,limba etc.
INREGISTRAREA VIDEO/PHOTO:
Cand sunteti in modul video apasati butonul ok ,pentru a incepe inregistrarea.
Apasati butonul MODE pentru a intra in modul photo,apasati butonul ok pentru a fotografia,asteptati cateva secunde
pana aparatul va salva fotografia in cardul de memorie.
MODUL PLAYBACK:
Apasati butonul MODE   pentru a schimba in modul playback,folosindu-va de sagetile sus jos,pentru a vedea fisierele
dumneavoastra.Pentru  a sterge fisiere ,apasati tasta MENU cand sunteti in modul playback,vor aparea  ulterior
optiunile “delete “ si “protection lock” pe ecran,selectati delete daca doriti sa stergeti permanent fisierul
,sau protection lock daca doriti ca acele fisiere sa fie protejate,adica in momentul ciclizarii sa nu fie ster se.(acele

fisiere putand fi sterse ulterior numai manual).
DESCARCAREA FISIERELOR:
Conectati camera la calculator prin cablul usb venit in pachet,accesati apoi “my computer”/removable disk, copiati
fisierele dorite apoi prin copy paste sau drag and drop.


