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Camara para Carro HD Visão Nocturna 

Instruções 

1. Iustração 
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2. Instalação 

1. Insira o cartão SD incluído no dispositivo. 

2. Ligue a extremidade pequena do cabo de alimentação ao dispositivo e a 
extremidade maior à tomada de 12V / 24V DC do automóvel. 

3. Pressione o botão POWER (energia) para ligar o DVR. 

4. Depois que o carro é ligado e a energia é fornecida à porta de energia 
CC, o dispositivo começará a gravar automaticamente. 

5. Depois que o carro for desligado e o dispositivo não estiver a receber 
energia, este armazenará automaticamente todos os dados gravados e 
desligará sozinho. 

3. Características: 

1. Modo Gravação: Quando está a carregar, o dispositivo entrará 
automaticamente no modo de gravação e começa a gravar. 

2. Modo de Câmera: Pressione o botão Modo. Isso permitirá que você tire 
uma foto instantânea pressionando o botão instantâneo/foto. 

3. Modo de visualização: Pressione o botão modo duas vezes para 
aceder ao modo de visualização. Este permitirá visualizar, reproduzir ou 
excluir arquivos armazenados no dispositivo. Carregue nos botões para 
cima e para baixo para selecionar o arquivo desejado e depois pressione o 
botão ok para reproduzir o arquivo.  

Os arquivos são armazenados em pastas de acordo com o Ano / Mês / Data 
gravado e arquivos individuais são nomeados no horário: Hour / Minute / 
Second. Para excluir um arquivo no modo de visualização, pressione o 
botão menu e selecione "Excluir um", em seguida, pressione o botão 
Gravar para selecionar "Sim", e novamente para excluir. Para excluir vários 
arquivos de uma vez, pressione os botões para cima / para baixo para 
selecionar “Delete All”. Esta opção está acessível na tela de configuração 
no modo de pré-visualização. 

Também poderá  "Formatar" para apagar completamente todos os dados do 
cartão de memória. Esta opção está acessível na tela de configuração no 
modo registro. 

4. Aceder aos arquivos através de um computador 

1. Conecte o dipositivo a um computador com o cabo USB incluído. 

2. O ícone “Disco Removível” aparecerá na barra de tarefas do computador. 
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3. Os arquivos gravados serão armazenados de forma semelhante ao 
conteúdo de uma pen. 

4. Ligue o dispositivo mantendo o botão energia pressionado por 3 
segundos. 

Conectar a um monitor externo: 

Basta ligar a câmara a qualquer televisor através da “Saída HDMI” 
utilizando um Cabo mini HDMI (não incluído) e coloque o dispositivo  no 
modo de visualização. 

Sugestões de Uso: 

Certifique-se de que um cartão SD está inserido antes de gravar. O 
dispositivo não iniciará a gravação até que o utilizador tenha configurado 
correctamente o tempo. 

Quando a memória atinge o limite, a câmera automaticamente regravará o 
arquivo mais antigo. 

Quando a bateria estiver fraca, o dispositivo indicará um ícone de “Bateria 
fraca” na tela e desligará automáticamente após 20 segundos. 

A gravação não pode ser interrompida usando o botão REC quando a “ 
detecção de movimento ”está ativada. 

 

5. Configurações 

Tamanho do vídeo: permite escolher entre as diferentes resoluções incluindo: 

1280x720 (HD), 848x480 (D1), 640x480 (VGA), 320x240(QVGA) pixels. A configuração 

padrão é 1280x720 (HD). 

Gravação de Som: Permite ligar ou desligar o microfone. 

Volume: escolha entre 8 níveis de áudio. 

Lâmpada Infravermelha: Escolha “Auto” para permitir que o dispositivo mude 

automaticamente para visão noturna quando necessário. 

Detecção de Movimento: Permite que o dispositivo inicie automaticamente a 

gravação quando detecta movimento. 

Numero de Frames: Permite a seleção entre 10, 20 ou 30 FPS (Frames 

por segundo) 

Tempo de Gravação: Permite a seleção de arquivos de gravação de até 2, 5 ou 15 

minutos de duração. 
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Carimbo de data: adicionará automaticamente uma marca d'água a todas as gravações 

coma data e a hora. 

Data / Hora: Usado para inserir a data e hora atuais. 

Idioma: Permite a seleção de inglês, francês ou espanhol 

Configuração de Frequência: Permite a seleção entre 50 HZ e 60 HZ 

Configurações padrão: restaurará o dispositivo para as configurações originais de 

fábrica. 

Número da versão: indica o firmware / hardware atual do dispositivo. 
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