
MANUAL UTILIZARE DVR OGLINDA L802 

SPECIFICATII : 

Dimensiune ecran  4.3 '' TFT LCD 

Camera 5.0MP 140 ° A + grad de înaltă rezoluție ultra obiectiv cu unghi larg 

rezoluție 1080FHD 1920x1080 @ 25fps / 30fps @ HD 1440x1080 720P 1280x720 @ 30fps / 
30fps VGA 640x480 @ 60fps 

Chipset NTK96220 

Night Vision viziune suport de noapte 

50Hz frecvență / 60Hz 

În limba engleză , chineză , italiană, spaniolă , Portugues , germană , franceză, rusă , japoneză 
, etc. 

Funcție Mod de parcare , Motion detect( DETECTIA MISCARII) , G - Sensor , Înregistrare 
ciclica, Audio Record, Auto Power On / OFF , HDMI 

Format fișier video ca AVI , fotografie JPEG 

Intrare încărcător auto de alimentare : 12 ~ 24V , ieșire: 5V / 0.5A 

Baterie de litiu baterie polimer 3.7V / 200mAh 

Dimensiune produs 34,8 ( L ) * 11,5 ( W ) * 7,2 ( H ) CM 

Accesorii USB , încărcător auto , suport auto , Manual de utilizare 

 

 



 

Butonul oprire/pornire-inchide/porneste sistemul 

Butonul pentru meniu: în modul de așteptare apăsați tasta de meniu pentru a accesa setul de 
funcții,acest buton este folosit si pentru salvarea unui fisier in regim de urgenta. 

Butonul Mode: folosit pentru a comuta la modul de redare playback 

Sageata stanga: in meniul de optiuni ,folosind acest buton activati: modul standby sau 
video,filmarea pe timp de noapte(pornire/oprire) 

Sageata dreapta: folosind acest buton activati:standby sau inregistrarea,,deschide-ti/inchide-ti 
inregistrarile facute 



BUTONUL OK:  folosit pentru confirmarea comenzilor,porneste /opreste inregistrarea 

DISPLAY: 4.3  INCH ecran HD 

Interfata usb: folosita pentru a conecta dispozitivul la pc/laptop ,descarcarea fisierelor in pc,dar 
si pentru incarcarea bateriei 

Portul AV IN:folosit pentru a conecta dispozitivul la un televizor 

Reset:lacasul pentru reset: va ajuta sa reveni-ti la setarile din fabrica 

TF CARD SLOT:lacasul pentru inserarea cardului de memorie 

*Notificare:la prima folosire,va rugam utilizati un card de memorie formatat* 

Incarcarea bateriei: 

Sunt trei metode prin care pute-ti incarca bateria dispozitivului,beculetul rosu se aprinde 
atunci cand bateria se incarca,timpul de incarcare a bateriei este de 180 minute,beculetul 
rosu se stinge atunci cand incarcarea este completa. 

-folositi un adaptor pentru a incarca(incarcator priza 2.20) 

-folositi  cablul usb pentru o incarcare  

-folositi incarcatorul auto  

SETARI TIMP 

Apasa-ti scurt MENU ,intra-ti in „setting status”aici apasa-ti buonul menu.Prin sagetile 
stanga/dreapta alege-ti data ,prin apasarea scurta a butonului ok,comuta-ti la 
an/luna/data/ora.Dupa ce ati selectat data corecta ,apasa-ti ok pentru a confirma 
modificarile facute. 

INREGISTRAREA IN BUCLA: 

Accesa-ti  MODE  selecta-ti „circle recording ,alege-ti 1min,2min,5min pentru fiecare 
video. 

 

 

 

 

 


