Câmera de carro para o retrovisor

Instruções Básicas de Uso
Energia
Quando estiver conectado - O dispositivo irá ligar e começar a gravar enquanto
estiver ligado no isqueiro do seu carro.
Quando não está conetado – Você vai precisar pressionar o botão on/off
pressionar o botão de seleção (OK) para começar a gravar.

e depois

Desligar
Quando estiver conectado - O dispositivo irá desligar junto com o seu carro.
Quando não estiver conetado – Pressione e segure o botão de Energia On/Off
durante
segundos para desligar o dispositivo.

Armazenamento de Imagens/Áudio/Vídeos
A Câmera para carro vem com uma abertura para cartão microSD para armazenar todas
as gravações de vídeo, imagens e áudio. A abertura para o cartão microSD fica na parte
superior do arapelho.
1. Insira o seu cartão microSD pressionando o cartão para dentro para entrar na abertura.
2. Retire o cartão microSD pressionando o cartão para dentro novamente, assim o

mesmo vai sair de forma que você possa retirar.
Importante: O dispositivo não irá gravar a menos que tenha um cartão microSD
inserido no dispositivo para usá-lo para armazenar dados. Ele é compatível com cartões
microSD até 32GB.

Gravação com Looping
Você pode gravar vídeos de 1, 3, 5, ou de 10 minutos. Assim que o seu cartão de memória
ficar cheio, a câmara para carro começará a gravar por cima dos vídeos mais antigos.
Selecione a duração da gravação: para alterar o tempo de gravação, pressione o
botão menu
e vá para baixo até “Duração de Vídeo”, e depois, selecione (OK).
ESPELHO
1. Objetiva antibrilho
2. Entrada de carregador micro USB
3. Entrada para cartão microSD
4. Tela LCD
5. Luzes de infravermelho LED (visão noturna)
6. Objetiva rotativa de 350°
7. Microfone
8. Botão de redefinição
9. Alto falante
10. Alças de borracha
11. Carregador de isqueiro

BOTÕES
a. Botão On/Off e de Visão Noturna
b. Menu
c. Modos (Vídeo/Foto/Áudio/
Gravação/Reprodução)
d. Para cima
e. Para baixo
f. Seleção (OK)

Por favor, leia as instruções a seguir antes de configurar e utilizar o sua nova câmera para
o carro.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
A Câmara para Carro para colcocar no retrovisor foi desenvolvida com a máxima
preocupação com a segurança. No entanto, qualquer uso inadequado tem o risco
potencial de provocar danos ou lesões. Para ajudar a garantir uma utilização sem
acidentes, por favor, siga estas indicações:

Bloqueamento de arquivo: para que você possa guardar um arquivo sem que seja
excluído, basta selecionar o arquivo que deseja guardar e bloqueá-lo.

Modo de Gravação
Modo de Vídeo: A gravação em vídeo vai começar assim que ligar o seu carro. Caso
contrário, você pode começar a gravar pressionando o botão On/Off
e depois
pressionando em Selecionar (OK).
Modo de Vídeo (Fotos): Você pode tirar fotos enquanto está gravando pressionar o
botão de rolar pra cima
.
Modo Visão Noturna: Ative a visão noturna pressionando o botão On/Off
enquanto o dispositivo já está ligado.
Modo de Fotografia: Pressione a tecla Modo
para alternar entre a captação de
vídeo e e de fotos. Surgirá um “A” no canto superior direito, indicando que você está no
modo fotos. Pressione o botão Selecionar (OK) para tirar fotos.
Audio Recording Mode: Pressione a tecla Modo
para alternar entre a captação de
vídeo e a gravação de áudio. Surgirá um microfone na tela indicando que você está no
modo de gravação de áudio. Pressione o botão Selecionar (OK) para gravar e pausar
o áudio.

1. Inspecione regularmente a sua câmara para verificar se possui algum dano.

Visualização de Mídia na Tela

2. Antes de dirigir, certifique-se de que o espelho retrovisor e a câmara estão
seguros.

Pressione a tecla MODO
para ver os vídeos, fotos ou áudio. Continue pressionando o
botão MODO
até encontrar o tipo de gravação que está procurando.

3. Esteja sempre atento ao que se passa à sua volta enquanto dirige
Instruções importantes antes de usar:
1. O dispositivo só deve ser utilizado para os efeitos pretendidos, de acordo com
as instruções.
2. Não exponha a câmara a químicos, fumaça ou vapor. Não coloque debaixo da
água.

Instalação

Vídeo: Para poder ver o seu vídeo gravado, pressione o botão MODO
até ver uma
seta no canto superior direito da tela. Utilize os botões para cima e para baixo para
selecionar o vídeo (.AVI) que deseja ver e, depois, pressione OK para ver o vídeo.
Fotos: Para poder ver as fotos que tirou, pressione o botão MODO
até ver um “A” no
canto superior direito da tela. Use os botões para cima e para baixo para selecionar a
foto (.JPG) que deseja ver e, depois, pressione OK para ver a foto.
Áudio: Para poder ouvir o áudio gravado, pressione o botão MODO
até ver um
microfone no canto superior direito da tela. Utilize os botões para cima e para baixo
para selecionar o áudio de extensão (.WAV) que deseja ouvir e, depois, pressione OK
para ouvir o áudio.

Montagem
1. Fixe o novo espelho soltando as alças na parte de trás do espelho retrovisor.
Coloque as alças
em volta do espelho retrovisor de forma quem fiquem bem seguras.
2. Ajuste o espelho para cima ou para baixo para obter a melhor visão possível.
3. Ajuste a câmera na direção em que deve começar a gravar.
Carregamento

Visualização de mídia no computador
Para mostrar os vídeos, fotos ou áudio gravados em um computador, você terá que remover
o cartão microSD da câmara para carro
1. Pressione o cartão microSD inserido na parte superior do aparelho para dentro. O
microSD sairá, permitindo que você o retire.
2. Insira o cartão microSD no leitor de cartões do seu computador.

Conecte o carregador de isqueiro para carregar a sua câmara para carro. O conector
está localizado na parte superior do espelho.

Dica: Se o seu computador não possui nenhum leitor de cartão SD, normalmente há
adaptadores de cartões USB SD disponíveis para venda em lojas de produtos eletônicos.

Dica: O comprimento do cabo foi desenvlvido de forma com que você possa colocar
para carregar sem interferir no seu campo de visão enquanto dirige.

3. Pode procurar os ficheiros no seu computador, usando o Windows Explorer num PC ou
a App Finder num Mac.

Definições Originais Padrão

Deletar
Remova permanentemente os arquivos da memória do seu cartão microSD.

Resolução de vídeo: 1280x720p
Modo de Repouso: OFF

Bloqueio de arquivos

Visão Noturna Automática: ON

Impede que os seus arquivos sejam excluídos após o cartão de memória ficar cheio. Escolha
bloquear ou desbloquear um determinado arquivo.

Marca Temporal: ON
Entendendo e alterando as configurações da câmera

Miniaturas
Você pode navegar entre todos os arquivos com pré-visualizações.

Definições Gerais
1. Pressione o botão MENU

duas vezes para inserir as definições gerais.

Volume

2. Utilize os botões para cima e para baixo para mover-se entre cada opção e, depois,
selecione “OK” para escolher uma.

Você pode aumentar ou diminuir o volume para rever o vídeo ou áudio.

3. Pressione o botão MENU

Definições de Fotos

para sair.

Formatação do Cartão de Memória

1. Pressione o botão MODO

até surgir um “A” no canto superior direito da tela.

Você pode optar por remover todos os arquivos do seu cartão de memória ao mesmo
tempo. Ao pressionar “Confirmar”, você irá apagar todos os arquivos do seu cartão microSD.

2. Pressione o botão MENU

para entrar no menu de definições de fotos.

3. Pressione o botão MENU

para sair.

Importante: Ao formatar o cartão microSD você irá apagar tudo, mesmo que tenha
bloqueado um arquivo para manter seguro.
Idioma

Resoluções: Escolha entre as diferentes resoluções de fotos: 1600x1200, 1280x960,
ou 640x480.
Especificações técnicas

Escolha entre Inglês, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Japonês, Francês, Alemão,
Italiano, Português, Espanhol e mais.
Desligar automaticamente
Você pode configurar o dispositivo para desligar automaticamente quando não estiver
gravando.

Pressione os botões Para Cima e Para Baixo (
/ ) para alterar a hora e a data. Pressione
Selecionar (OK) para passar de uma hora ou data para outra.
Definições de Vídeo
1. Pressione o botão MODO
direito do visor LCD.

até ver uma câmara de vídeo vermelha no canto superior

2. Pressione o botão MODO

para selecionar as opções possíveis.

3. Pressione o botão MODO

para sair.

Resolução: Escolha entre 1280 x 720p ou 640 x 480 (VGA).
Marcação de Hora
Você pode optar em colocar ou não uma marcação de hora na tela.
Detecção de Movimento
Pode escolher entre Ligado/Desligado. Se selecionar “Ligado”, o dispositivo começará
a gravar quando for detectado qualquer movimento. Quando não é detectado nenhum
movimento, o dispositivo entrará no modo de espera e a gravação irá parar. A detecção do
movimento só funciona quando o dispositivo está ligado.
Definições de Vídeo em Loop
Você pode escolher entre diversos tempos de gravação. Escolha entre 1, 3, 5, ou 10 minutos
de intervalo de gravação. Os arquivos obtidos serão salvos separadamente até que a
memória do seu cartão fique cheia. Quando o cartão de memória estiver cheio, o dispositivo
começará a gravar por cima dos arquivos mais antigos, substituindo o seu espaço no cartão
de memória. Pode bloquear os arquivos que deseja manter. Por favor, leia as instruções para
bloquear arquivos abaixo.
Gravação de Áudio
Você pode ligar/desligar a gravação de áudio
Modo de suspensão
O modo de suspensão permite poupar energia enquanto está estacionado, ou gravar vídeos
enquanto a tela LCD estiver desligada.
Pode escolher se a câmera irá desligar após 1, 3, ou 5 minutos quando não estiver
sendo usada.
Se estiver gravando, pode desligar a tela LCD para reduzir a distração. O seu dispositivo
vai continuar gravando.
Fotos a um toque
Você pode tirar fotos enquanto grava. Basta pressionar o botão de rolar
durante a gravação e você pode salvar as fotos.

pra cima

Definições para rever os Áudios/Vídeos
1. Pressione o botão MODO
até ver um triângulo apontando para a direita no canto
superior direito da tela LCD.
2. Pressione o botão MODO

para selecionar as opções disponíveis.

3. Pressione o botão MODO

para sair.

300x80x50mm

Peso do Produto

280g

Suporte de Memória

Cartão microSD até 32GB

Tela LCD

Comprimento de 2.5”
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Definição de Data e Hora

Dimensões do Produto

