1. Namn och delar

2. Paketets innehåll

OBS! Ta inte bort serienummerklistermärken! Garantin är ogiltig om klistermärket är manipulerat!

3. Inställning av datum och tid (för Windows-system)
(1) Högerklicka på skrivbordet för att öppna Anteckningar, skapa en textfil (.txt) med namnet settime.
(2) På den första raden i filen anger du datum- och tidsinformation som år.månad.dag timmar.minuter.sekunder. Anta till
exempel klockan är 16 oktober 2018 15:00. Ange sedan 2018.10.16 15:00:00.
Obs: Det måste finnas ett mellanslag kvar mellan datum och timme; tidsformatet måste vara 24-timmarsformatet.
(3) Spara filen i rotkatalogen på minneskortet.
Obs: Om inställningen är klar kommer filen settime.txt inte att vara det syns när du ansluter enheten till datorn igen.

4. Drift

(1) Strömnycklarna/USB-porten och minneskortplatsen är utformade på sidan av DVR:n som kan täckas av ett hårt skal.
(2) Du kan bestämma om du vill visa eller dölja (4)(5)(6) och (8) genom att rotera det hårda skalet (som bilden ovan visar).
(3) Du kan justera kameralinsen genom att panorera, luta och rotera basen på DVR.
Slå på DVR via bilcigarettändaruttag
(1) Inspelning: Växla 8 åt vänster för att starta Rec. När du ser att den gula/röda lysdioden lysdioden räcker vet du att Rec räcker.
För att stänga av Rec, växla 8 till höger och enheten går in i standby-läge. Efter 3 minuters inaktivitet i vänteläge stängs enheten
av automatiskt.
(2) Anslut DVR direkt till bilens cigarettändaruttag och starta bilen.
(3) Stäng av: Det finns tre sätt att stänga av strömmen:
(Videoklippet sparas också samtidigt när strömmen är avstängd)
3.1 Om du stänger av motorn stängs DVR också av automatiskt
3.2 Koppla ur DVR från bilens cigarettändaruttag, DVR stängs också av automatiskt
3.3 Tryck länge på 7 så stängs enheten av när den gula lysdioden är släckt.
(4) IR LED: När du slår på 8 blir inspelningsvideofärgen svartvit. För att stänga av IR-lysdioden, skjut bara LED-omkopplaren till av.
(5) Ladda batteriet: När du ansluter DVR till bilens cigarettändaruttag och startar bilen laddas det interna batteriet automatiskt
(internt batteri används endast för att spara videoklippen när motorn är avstängd).
Batteridriven, bilmotorn är avstängd (varar cirka 20 minuter)
(1) Kort tryck på 7 så slås enheten på när den gula lysdioden lysdioden lysdioden räcker.
(2) Inspelning: Växla 8 till vänster för att starta Rec. När du ser att den gula/röda lysdioden lysdioden räcker vet du att Rec räcker.
(3) För att stänga av Rec, växla 8 till höger och enheten går in i standby-läge. Efter 3 minuters inaktivitet i vänteläge stängs
enheten av automatiskt. Tryck länge på 7 och enheten stängs av när den gula lysdioden är släckt.

5. Formatera minneskort
(1) Tryck på 6 och slå på DVR, den gula lysdioden blinkar och stänger av sig själv
(2) När lysdioden släcks är formatet klart.

.

6. Ladda ner videon till PC
Det finns två sätt att läsa hämta videofiler.
(1) Använd minneskortläsaren för att hämta videofiler.
(2) När enheten är påslagen och minneskortet isatt, anslut USB-kabeln till 4 och anslut den andra änden till datorn. Enheten
kommer att kännas igen av PC som en extern enhet för användaren att hämta filerna.

7. Specifikation





















Inbyggd bildsensor Progressiv 1/2,9 tums SONY CMOS
Sensorupplösning 2000 x 1121
Sensorkänslighet 0,1 Lux @ F2.0 50IRE
Objektiv F/Nej. F2.0
Brännvidd 4,6mm
Synvinkel 78,2°
Algoritm H.264, JPEG
Filformat MOV
Videoinspelningsläge Manuell
Recoreding Kapacitet 1920x1080
Bildhastighet Upp till 30 fps
Minnestyp Micro SD-kort (stöd SDHC max = 32 GB)
Datagränssnitt Mini USB 2.0
Datum/tidtabell YYYY/MM/DD, HH:MM:SS
Strömingång DC 12-24V
Effekt consuption 260-300mA (IR OFF) (IR ON + 330mA)
Batteriingång DC 3.7V / 130 mA polymerbatteri (XK032030)
Uteffekt 1.1A
Mått 9,5x4x4 (cm)
Vikt 57G

