Sanlu menetrögzítő kamera
Használati Utasítás

Áramforrás:
Kétféle működtetési mód:
a)

Beépített Li-ion akkumulátorral.

A kamera az on/off gomb (10) megnyomásával kapcsolható be. A kikapcsoláshoz nyomja meg
ismételten a gombot (10) és tartsa 3 másodpercig lenyomva.
Feltöltés: csatlakoztassa a miniUSB kábelt. Amíg az akkumulátor nincs teljesen feltöltve az Indikátor
pirosan világít, feltöltés után kialszik.

b)

Az autó szivargyújtójához csatlakoztatva

A kamera automatikusan megkezdi a felvételrögzítést az autó beindításakor, kikapcsol és rögzíti az
utoljára készített felvételt. Ennek feltétele, hogy a szivargyújtó áram alatt legyen az autó
beindításakor, és ne legyen áram alatt a gépkocsi leállítása után. Ha a szivargyújtó ártam alatt van
folyamatosan, a kamerát manuálisan kell kikapcsolni, húzza ki az adaptert a szivargyújtóból.

A termék részei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

mini USB bemenet
SD/MMC kártya bemenet
Hangszóró
Rögzítő
Mikrofon
Objektív lencséje
ON/OFF kapcsoló
LCD kijelző
Menu gomb
Lefelé gomb
Felfelé gomb
Mode gomb

Funkciók:
A készülék oldalán találhatóak az irányító gombok.
Kamera mód:
Négy kameranézet közül tud választani az oldalt található nyilak segítségével.
1. Útvonal rögzítő kamera
2. Utastér kamera
3. Útvonal/utastér kamera
4. Tolatókamera
Beállítások
Röviden megnyomva a menü gombot a video beállításokba léphet. A mode gomb megnyomásával
léphet ki a beállításokból. A beállítások között a fel/le gombokkal válthat a lehetőségek között, és az
OK gombbal választhatja ki a kívánt beállítást.

Tartozékok:
•
•
•
•
•

Menetrögzítő kamera
Tolatókamera
Szivargyújtós USB töltő
Rögzítőcsavarok
Kamerarögzítő

FIGYELMEZTETÉS:
Védje a lencsét karcolódástól. Ne csatlakoztassa a kamerát USB-n kívül más eszközhöz – végérvényesen meghibásodhat a kamera vagy egyéb anyagi károk keletkezhetnek. Az LCD képernyőt óvatosan
forgassa, nehogy megsérüljön. Védje a kamerát ütközésektől. Rögzítéskor zsírtalanítsa a felületet az
üvegen, és ellenőrizze, hogy a rögzítés megfelelő és biztonságos legyen, nehogy a kamera leessen.

A garancia nem vonatkozik
•
•
•
•
•

A rendszeres használat során bekövetkező termé- szetes alkatrészkopásra, elhasználódásra.
A nem megfelelő karbantartás következtében fellé- pő meghibásodásokra (pl. tisztítás,
tárolás stb.).
Külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem
rendeltetésszerű használat stb.).
A termék leesése, ütközése, egyéb baleset követ- keztében keletkezett mechanikus
sérülésekre.
A nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek
használata során fellépő meghibásodásokra.

