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Nazwa produktu : Kamerka samochodowa Full HD
Model T232

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZENIA

.

1. Przed uruchomieniem.
•

Karty pamięci: zalecamy korzystanie z kart pamięci sprawdzonych i markowych producentów
o wysokiej jakości zapisu, min Class 4. Kartę pamięci należy wkładać do kamery przed jej
uruchomieniem.

•

Kamera ma wbudowany akumulator, który przed pierwszym uruchomieniem może być
rozładowany. Należy podłączyć kamerę do zasilania i naładować akumulator. Praca na
akumulatorze służy tylko do przeglądania funkcji kamery, zmiany ustawień itp.

• Kamera nie jest przystosowana do stałej pracy na akumulatorze.

2. Włączenie/ wyłączenie kamery
Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk ON/Off przez około 1 sekundę, aby wyłączyć przytrzymaj
przycisk przez 3 sekundy.
W przypadku gdy w urządzeniu jest karta pamięci, rozpocznie się automatycznie nagrywanie video.

3. START / STOP nagrywania
Kamera będąca w trybie video ( w lewym górnym rogu ikonka kamerki ) rozpoczyna nagrywanie po
krótkim naciśnięciu OK. Ponowne kliknięcie OK kończy nagrywanie.

4. Zdjęcia
w trybie foto ( ikonka aparatu na ekranie ) krótkie kliknięcie OK powoduje wykonanie zdjęcia

5. Przeglądanie nagrań
po przejściu w tryb odtwarzania, krótkie naciśnięcie OK rozpoczyna odtworzenie nagrania
Przycisk OK: w trybie video, foto lub odtwarzania , krótkie wciśnięcie przycisku MENU powoduje
wejście do menu danego trybu , natomiast użycie przycisku góra <| lub |> dół umożliwia poruszanie
się po listach opcji i nagrań. Zateirdzenie danej opcji wymaga wciśnięcie przycisku OK.
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Przyciski wg zdjęcie od góry:
1.slot kart pamięci micro SD

2.przycisk nawigacyjny do góry
3. wejście do menu trybu kamery/foto/odtwarzanie
4.przycisk nawigacyjny na dół

Przyciski wg zdjęcia od góry

OK – zatwierdzenie
M- przycisk „MODE”zmiana trybu menu np. z video na foto
KŁÓDKA- blokada kamerki
WŁĄCZNIK- przycisk Ob/Off

Zmiana ustawień menu video :
Jeśli kamera jest w trybie video ( w lewym górnym rogu jest ikonka kamerki ) należy wcisnąć przycisk:
3. wejście do menu .
Po wejściu do menu w lewym górnym rogu pojawią się dwie ikony: kamerka i klucz.
Ikona kamerki to opcja ustawień dla kamery jak rozdzielczość, nagrania w pętli itp.
Przejście do ikonki klucz po wciśnięciu przycisku 3.wejście do menu
w tej opcji menu ustawia się takie funkcje jak : tryb parkowania, data godzina itp.
Wyjście z menu : ponowne naciśnięcie przycisku: 3. wejście do menu
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Zmiana ustawień foto wykonujemy analogicznie jak w ustawieniu video.
Aby przejść z trybu video do foto należy użyć przycisku M-mode i lewym górnym rogu pojawi się
ikonka aparatu foto

Przejście do trybu przeglądania
Aby przejść z trybu foto do przeglądania należy użyć przycisku M-mode i lewym górnym rogu
pojawi się ikonka > w ramce . Rozpoczęcie odtwarzanie – należy użyć przycisku OK

Lampka posiada możliwość zmiany natężenia oraz rodzaju światła.
Natężenie ( jasność światła ) światła regulujemy przyciskami poziomymi-podłużnymi na panelu
dotykowym

•

od dołu – najdłuższy przycisk oznacza najjaśniejsze światło

Rodzaj światła regulujemy przyciskiem

poprzez pojedyncze dotknięcie .
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