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GPS navigációs rendszer beépített DVR-rel/Navigationssystem mit eingebautem Auto- DVR /
Sistema di navigazione GPS + DVR per auto / Sistem de navigatie GPS + DVR
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FŐBB JELLEMZŐK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IPS 7.0 Inch érintőképernyő
Micro SIM GSM SLOT
Internet böngésző
Wi-Fi Hotspot használhatóság
Android OS
Quad Core processzor
R AM 1GB
ROM 16GB
Bluetooth
GPS NAVIGÁCIÓ
WI-FI
FM adóvevő
Media player lejátszó
DVR dual kamera szimultán felvétellel
G-érzékelő
Folyamatos felvétel
Parkolási asszisztens
Beépített mikrofon
GOMBOK ÉS FUNKCIÓK:

IPS 7.0 inch érintőképernyő
GPS Navigáció. Ha az eszköz bekapcsolt állapotban van, nyomja meg ezt a gombot a
GPS navigáció funkció konfigurálásához a felugró “Complete action using“ ablak
segítéségével.
3. Bluetooth. Nyomja meg ezt a gombot a Bluetooth funkció érintésnélküli konfigurálásához.
4. ON/OFF/Hibernált üzemmód
5. ON. Nyomja meg hosszan 2-3 másodpercig ezt a gombot. Ezt követően az eszköz
bekapcsol
6. OFF. Nyomja meg ezt a gombot 2-3 másodpercen keresztül. A következő felugró
ablakon az alábbi funkciók közü választhat: Suspend-Alvó állapot / ShutdownKikapcsolás/ Reboot-Ujraindítás
Megjegyzés: Az eszköz nem kapcsol ki a gépjármű leállítását követően. Az eszközt
1.
2.
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manuálisan kell kikapcsolja Shutdown-Kikapcsolás opcióval. Ha bizonyos időn belül nem
hajt végre feladatokat az eszközön, az automatikusan belép a(z) Suspend-alvó
üzemmódba.
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Sleep-Alvó mód. Ha az eszköz bekapcsolt állapotban van, nyomja meg ezt a gombot a
képernyőtakarékos mód aktiválásához (Screen Saver Mode). A képernyő kikapcsol és
csak a pozícióját (É-D-K-NY) és az időt jeleníti meg. Ha megnyomja ezt a gombot
mégegyszer, az eszköz a teljes alvó módba lép. A képernyő ezt követően
automatikusan kikapcsol.
Fő kamera. Felvételi felbontás 1080P

Magyar

7.

9. GPS antenna csatlakozó. A GPS pozicionálás érdekében telepítenie kell a GPS antennáját.
10. Micro-SIM GSM slot. Az interneteléréshez helyezzen be egy aktív mobiladatokat
tartalmazó micro SIM kártyát az eszközbe.
11. Micro SD slot. A videófelvételek mentéséhez illesszen be egy micro SD kártyát, aminek a
tárolási kapacitáca nem haladja meg a 128GB 10 osztályzatot.
12. AV-bemenet port. Csatlakoztasson egy másodlagos kamerát a kétkamerás felvétel
funkció eléréséhez.
13. Micro USB port. Csatlakoztasson szivargyújtót az eszközhöz.
Megjegyzés: Az USB kábel csak töltésre használható. Nem használható adatátvitelre.
KEZDŐFELÜLE:
Az eszköz bekapcsolását követően az alábbi kezelőfelület jelenik meg:

Img 2: main interface

Img 3: Applikáció
kezelőfelület
MENÜ:
1.
2.

Vezetés közbeni video-Driving recording. Kattintson erre a fülre a felvételi felület
megnyitásához. (Elülső és másodlagos kamera)
Bluetooth. Kattinstson erre a fülre a kéznélküli Bluetooth felület megnyitásához
(tárcsázás/ válaszolás).
Használati útmutató
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3.
4.
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FM Station- FM állomás. Kattintson erre a felületre az FM rádió megnyitásához.
Válasszon ki érintéssel zenét. Kattintson erre a felületre a belső memóriába vagy SD
kártyára mentett zenetartalmak lejátszásához.
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5.
6.

Play áruház. Kattintson erre a felületre a Google Play áruház eléréséhez.
Applikációk-Apps: Kattintson erre a felületre az eszközre telepített alkalmazások
eléréséhez.

FŐBB FUNKCIÓK LEÍRÁSA:
1.
2.
3.
4.
5.

Autó DVR (Vezetés közbeni videófelvétel)
GPS navigáció
Bluetooth
FM rádió
Multimedia player

1. AUTÓ DVR (VEZETÉS KÖZBENI VIDEÓFELVÉTEL)
•
•
•
•

Illesszen be egy SD kártyát az eszközbe.
Kapcsolja be az eszközt
Az eszköz automatikusan megjeleníti a videófelvétel lehetőségét.
Ha a főmenüben van, kattintson a “Driving Video- Vezetési videó” felületre a felvétel
aktiválásához.

Az eszköz támogatja a “Picture in picture display-Kép a képben megjelenítést” (mindkettő
kamera egyidejű megjelenítése),
vagy
a
kame rák
e gymástó l
fü gge tlen
meg jelen ítésé t.
Az energiatakarékosság érdekében a felvétel folyamán a képernyő egy adott időre kikapcsol.
Ez az időszak beállítható a Auto exit preview- Automatikus kilépés előnézet opciónál.
G-Sensor function- G érzékelő funkció:
Ütközés esetén az eszköz automatikusan automatikusan zárolja a felvett videót az ütközést
megelőző és az azt követő 10 másodpercben. Lehetősége van az érzékenységi szint
beállítására (High/magas-Normal/normál-Low/alacsony). A blokkolt videófájlok nem kerülnek
felülírásra a ciklikus felvétel során.
Megjegyzés: Ajánlott a blokkolt fájlok áthelyezése, mivel azok bizonyítékként használhatók
baleset esetén.
Parkolási megfigyelő funkció
Ha aktiválja ezt a funkciót, abban az esetben ha az autó parkol és az eszköz alvó
Használati útmutató
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üzemmódban van, az automatikusan bekapcsol és a következő 30 másodpercet rögzíti
baleset esetén.
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Megjegyzés: Ha nem áll rendelkezésre elegendő töltöttség vagy nem került beillesztésre a
micro SD kártya, ez az opció nem aktiválódik.
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30 másodpercet követően az eszköz visszatér az alvó üzemmódba az energiatakarékosság
érdekében.

Parkolási Mód:
Ha a sebességváltót tolatás pozícióba helyezi, az eszköz képernyője automatikusan
megjeleníti a másodlagos kamera által közvetített képet a pakorlási vonalakkal.
Megjegyzés: A parkolási mód eléréséhez csatlakoztassa a másodlagos kamera piros vezetékét
a járműve hátsó fényének vezetékéhez.

Felvételek lejátszása:
a. Nyissa meg a Driving Video –vezetési videó
, menüt , majd kattintson a
lejátszási ikonra a videók listából történő kiválasztásához. Óra és kamera szerint is
kiválaszthatja a videókat (elsődleges vagy másodlagos kamera). A nemkívánt fájlokat
törölheti igénye szerint.

b. Nyissa meg az Apps-Applikációk menüt , majd kattintson a
gombra (Car player-autó
lejátszó) a lejátszaní kívánt fájlok megnyitásához. Lehetősége van a kamera kiválasztására,
fény- és hanger beállítására azáltal, hogy a képernyő tetejéről lefelé húzza az ujját.
Visszajátszhatja a videót azáltal, hogy az ujját a képernyő baloldaláról a jobboldalra húzza.
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2. GPS NAVIGÁCIÓ:
Kattintson a GPS Navigation-GPS Navigáció felületre a fő kezelőfelületen. A felugró
ablakban válassza ki a kívánt navigációs applikációt
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Az alapértelmezett applikáció a Google Maps, viszont lehetősége van a Waze vagy Navitel
alkalmazások telepítésére is.

3. BLUETOOTH:
•

Kattintson a Bluetooth menüre, majd aktiválja a funkciót a következő felületen.

•
•

Aktiválja a Bluetooth funkciót a mobiltelefonján, majd párosítsa azt az eszközével.
A párosítást követően hívásokat intézhet és fogadhat az eszközről.

4. FM JELKÖZVETÍTŐ:
Kattintson az FM transmitter- FM jelközvetítő menüre
A következő felületen kattintson a
ikonra az FM jelközvetítő aktiválásához. Az eszköz
hangszóró automatikusan kikapcsolásra kerül.
Állítsa be az autó sztereóban ugyanazt a frekvenciát, amit az eszköz is mutat (például:
102.4MHz).
Az eszköz hangja ezután az autó hangberendezésén keresztül kerül kibocsájtásra.
Kattintson a
ikonra, majd ezt követően az eszköz hangszórói automatikusan
engedélyezésre kerülnek.
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5. MULTIMEDIA PLAYER-MULTIMÉDIA LEJÁTSZÓ
Lehetősége van a belső memóriába, vagy a micro SD kártyára mentett zenefájlok lejátszására.
Választhat album, előadó vagy dal szerint.
A MÁSODLAGOS KAMERA TELEPÍTÉSI LEÍRÁSA:
A másodlagos kamera telepíthető az autó hátsó részére vagy a rendszámtáblára.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK:
Képernyő

IPS 7.0 inch 1280 x 480P érintőképernyő

Memória

Flash ROM: 16GB EMMC
RAM: 1GB
Micro SD egészen 128GB kapacitásig
Főkamera: full HD 1080P
Másodlagos kamera: 480P

Kamera

Érzékelő: 5.0MP
FOV 140°
Zár F2.0
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Videó és Fotó
Wi-Fi
Multimedia

Videó formátum: TS
Fotó formátum: JPEG
802.11 b/g/n támogatottság
Az eszköz beállítható Wi-Fi Hotspotként.
Támogatott formátumok: Audio (MP3, WAV), Video (WMV,
AVI, ASF, MOV, MPG, 3GP)

Mikrofon

Bépített mikrofon

Zajszűrő funkció

Van

Készenléti áramerősség

3mAh

Felület

1 x mini USB
1 x AV in
1 x micro SD slot
1 x micro SIM slot
1 x GPS antenna csatlakozó

Tápegység
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