
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του φορητού DVR από την 
εταιρεία μας. Για να σας βοηθήσουμε να το χρησιμοποιήσετε 
σωστά, διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν το 
χρησιμοποιήσετε.

Εικόνα προϊόντος και Λειτουργία

Το DVR θα αρχίσει να καταγράφει αυτόματα όταν το 
αυτοκίνητο ξεκινήσει, κλείνει και αποθηκεύει το τελευταίο 1. USB υποδοχή
αρχείο, όταν το αυτοκίνητο σταματήσει.2. HDMI υποδοχή

3. 5V Άμεση υποδοχή
Εγγραφή4. SD/MMC υποδοχή κάρτας 
Το DVR θα τεθεί στην προεπιλεγμένη  λειτουργία εγγραφής  5. Ηχείo
όταν το ενεργοποιήσετε, ο δείκτης αναβοσβήνει και δηλώνει 6. Τρύπα βάσης
ότι γίνεται καταγραφή. Το αρχείο που καταγράφεται 7. Μικρόφωνο
αποθηκεύεται στην κάρτα SD / MMC. Για να σταματήσετε, 8. Κάλυμμα μπαταρίας
πατήστε το πλήκτρο εγγραφής (12) ή σταματά όταν το 9. Φακός
αυτοκίνητο σταματήσει, ο δείκτης  δεν θα αναβοσβήνει.10. IRLED

11.ON/OFF διακόπτης λειτουργίας-Δείκτης φόρτισης 
Λειτουργία κάμερας(κόκκινος)
Ενεργοποιήστε το DVR και πατήστε το κουμπί Λειτουργίας 12. REC/SNAP Δείκτης λειτουργίας (Μπλε)
(17) για να τεθεί σε λειτουργία η κάμερα. Για να τραβήξετε 13. 2.5 inch LCD
φωτογραφία πατήστε το κουμπί snap (12).14. Μενού

15. Κάτω
Προεπισκόπηση και Διαγραφή16. Πάνω
Ενεργοποιήστε το DVR και πατήστε ^ δύο φορές κουμπί 17. Κουμπί MODE
mode για να τεθεί σε λειτουργία η προεπισκόπησης, 
πατήστε πάνω (16) ή κάτω (15) για να επιλέξετε το αρχείο Αξεσουάρ που συμπεριλαμβάνονται
που θα κάνετε προεπισκόπηση. Εάν είναι αρχείο βίντεο, 
μπορεί να παίξει ή να σταματήσει με το κουμπί REC. Αν • Εγχειρίδιο λειτουργίας
θέλετε να διαγράψετε, πατήστε το κουμπί Menu (14) για • Βάση
εισέλθετε στη λειτουργία διαγραφής, και στη συνέχεια, 

• USB Καλώδιο
επιλέξτε Μόνο ένα, Όλα ή Επιλογή από το πλήκτρο REC και 

• Φορτιστής αυτοκινήτου (Συμπεριλαμβάνεται αντάπτορας  
πάνω / κάτω και επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το 

12V/24V μεταφορά σε 5V)
κουμπί Rec. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία 
μικρογραφιών και έντασης (από 1 έως 8) στο πλαίσιο της 

Λειτουργία
λειτουργίας προεπισκόπησης.

Δύο επιλογές ενέργειας:
Ρύθμιση των λειτουργιών:

Α) Χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας Li-ion
Ενεργοποιήστε το DVR και πατήστε το πλήκτρο Μενού 

Το DVR μπορεί να ενεργοποιηθεί αφού έχει τοποθετηθεί 
κάτω από τον τρόπο λειτουργίας ή βίντεο κάμερα για να 

στο όχημα με το πάτημα του διακόπτη τροφοδοσίας (11) για 
εισέλθετε στη διαμόρφωση περιβάλλοντος. Επιβεβαιώστε 

3 δευτερόλεπτα και να απενεργοποιηθεί πατώντας τον ξανά.
από το κουμπί REC και επιλέξτε από το Up / Down την 

Φόρτιση: συνδέστε με καλώδιο USB ή φορτιστή 
ακόλουθη ρύθμιση. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να 

αυτοκινήτου. Η ένδειξη στην οθόνη είναι κόκκινη και σβήνει 
βγείτε και πάλι για να βγείτε αφού έχετε τελειώσει.

όταν είναι πλήρης.
Β) Σύνδεση με το φορτιστή αυτοκινήτου

DVR HD



Α. Λειτουργία βίντεο: Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Μέγεθος: Επιλέξτε [1280x960 / 720x480 / 640x480pixels] 1) Ανάλυση εγγραφής: 1280x960/720x480/640x480 pixels
2 Εμφάνιση ώρας. Επιλέξτε Off / Ημερομηνία μόνο / 2) Μορφή βίντεο: AVI
Ημερομηνία και ώρα 3) Επαναλάβετε την αποθήκευση ανά τμήμα: 2/5/15 λεπτά
3 Ανίχνευσης κίνησης:. Επιλέξτε On / Off 4) Τροφοδοσία: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
Σημείωση: Όταν επιλέγετε την ανίχνευση κίνησης, θα μπαταρία ή φορτιστής αυτοκινήτου 12V/24V
γίνεται καταγραφή 5) Υποστηρίζει κάρτα SD / MMC (από 1GB έως 32GB)
αυτόματα, εάν υπάρχει μια κίνηση αντικείμενου και θα 6) Μικρόφωνο: μπορεί να ηχογραφήσει ήχο 
σταματάι η εγγραφή, αν δεν υπάρχει κίνηση. 7) 2.5inch LCD: 270 ° περιστροφή
4 Εγγραφή ήχου:. Επιλέξτε On / Off

Μικρή συμβουλή που μπορεί να σας σώσει από μεγάλο 5 Ο χρόνος εγγραφής:. Επιλέξτε [2/5/15] λεπτά για να 
αποφασίσει πόσος θα είναι ο χρόνος αποθήκευσης ανά μία πονοκέφαλο
ενότητα.

Ένα DVR είναι με έναν τρόπο πολύ παρόμοιο με έναν 
Β. Τρόπος λειτουργίας βιντεοκάμερας: υπολογιστή. Εάν το DVR δεν ανταποκρίνεται κατά τη 
1.Μέγεθος: 1.3M/VGA διάρκεια λειτουργίας,  ακολουθήστε τις παρακάτω 

διαδικασίες και πιθανότατα το DVR να ενεργοποιηθεί ξανά:
Γ. Ρύθμιση της λειτουργίας: Το DVR θα κάνει επανεκκίνηση αφού πιέσετε ελαφρά 
Είτε κάτω από την κατάσταση βίντεο ή τη λειτουργία την Τρύπα Επαναφοράς με αντικείμενο διαμέτρου 
καταγραφής, πατήστε το κουμπί Μενού δύο φορές για να μικρότερη από 1 χιλιοστό.
μεταβείτε στο περιβάλλον εγκατάστασης.

Δεν  θα υπάρξει περεταίρω ενημέρωση για οποιαδήποτε 1. Μορφοποίηση: Επιλέξτε το αν θέλετε να διαμορφώσετε 
τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.την κάρτα SD.

2 Γλώσσα: Επιλέξτε [Αγγλικά / Κινέζικα / Ιαπωνικά / 
Ρωσικά]
3. Επαναφορά Συστήματος: Επιλέξτε [Ακύρωση ή 
Εκτέλεση του συστήματος] επαναφορά.
4. Συχνότητα Φως: σύνολο [50/60Hz].
5 Ημερομηνία εισόδου:. Ρυθμίστε τη σωστή ημερομηνία 
και ώρα εγγραφής με το πλήκτρο REC
και το Up / Down κουμπί   6.IRLED:. Αυτόματο ή Off

Σύνδεση USB 
Συνδέστε το DVR με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, 
[Ο υπολογιστής μου] θα συμβεί στον αφαιρούμενο δίσκο, 
το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε Αφαιρούμενη 
Disk/DCIM/100DSCIM. Αυτή τη στιγμή, το αρχείο του DVR 
μπορεί να κατέβει στον υπολογιστή.

Σημείωση: 
1) Παρακαλώ εισάγετε την κάρτα SD / MMC πριν την 
εγγραφή.
2) Αυτό το DVR καταγράφει κυκλικά αν επιλέξετε 2/5/15 
λεπτά ως ο χρόνος αποθήκευσης. Όταν το μέσο 
αποθήκευσης είναι πλήρες, θα καταγράψει από την αρχή 
ξανά και θα διαγράψει αυτόματα το προηγούμενο 
καταγεγραμμένο αρχείο .Θα έχει 3 δευτερόλεπτα χρόνο 
παύσης, και συγκεκριμένα το περιεχόμενο των 3 
δευτερολέπτων δεν θα καταγράφονται.
3) Επειδή το DVR είναι είσοδος DC5V, παρακαλούμε να 
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αυτοκινήτου που 
συμπεριλαμβάνεται. Έχει αντάπτορα 12V/24V και 
μεταφορά σε 5V ήδη.


