
Automobilinis video registratorius — kompaktiškas skaitmeninis įrenginys, skirtas eismo situacijai įrašyti.
Montavimas atliekamas eismo priemonės salone.

NEOLINE Wide-S27 jungčių ir mygtukų nustatymas****
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Eksplotacijos sąlygos

-Naudokite tik patikimų gamintojų originalias MicroSD korteles (4-32 GB 6 klasė ir virš).
Neteisingai įdėta Micro SD kortelė gali neveikti arba pakenkti Micro SD lizdui.
- Prieš naudojant įrenginį pirmą kartą, reikia visiškai įkrauti įmontuotą prietaiso bateriją prijungiant
automobilinį adapterį į automobilio elektros tinklą.
-Įrenginio vidinis akumuliatorius skirtas pilnai užbaigti pradėtą vaizdo įrašą. Filmavimas įprastu
režimu ir stovėjimo režimu įmanomas tik prijungus prie vidinio elektros šaltinio automobilyje.
- Nedėkite ir neišiminėkite atminties kortelės filmavimo metu. Priešingu atveju tai gali sugadinti
įrenginį ir įrašytus vaizdo failus.
- Prietaisas turi būti naudojamas tik su pateiktais komplekte esančiais aksesuarais.
Neoline kompanija neatsako už bet kokią žalą padarytą dėl kitų gamintojų aksesuarų
naudojimo su Neoline prietaisu.
- Prietaisą naudokite tik vadovaudamiesi norodytomis laikymo bei eksplotavimo
sąlygomis (nurodytos ant pakuotės)
- Saugokite prietaisą nuo ugnies ir vandens, chemiškai aktyvių medžiagų (benzinas,
tirpikliai, reagentai ir pan.)
- Prietaisą draudžiama išardyti ir modifikuoti.
- Neoline kompanija neatsako už duomenų praradimą ir/ar žalą, tiesiogiai ar ne tiesiogiai,
padarytą vairuotojui ar trečiajai šaliai neteisingai naudojant įrenginį ar programinę
įrangą, neteisingą montavimą, pašalinių prietaisų prijungimą prie gamintojo prietaiso.

Gamintojas pasilieka teisę daryti pakuotės pakeitimus, techninį ir programinį įrenginio
aptarnavimą be įšankstinio įspėjimo.
Pilną vartotojo vadovą galima rasti interneto svetainėje www.neoline.com

Procesorius: GPCV 2159
Vaizdo įrašas Full HD 1920*1080 (30k/sek)
Apžvalgos kampas 120o

1.5 colio ekranas
Akumuliatorius 240 mAh
G-sensorius
Micro SD 4Gb-32Gb (6 klasė)
Valstybinio automobilio numerio įrašas
Judesio daviklis
Garso įrašas
Išmatavimai: 54x43x13 mm
Svoris: 42 gr
Darbinė temperatūra: nuo -10° iki +40°

Montavimas
Sumontuokite prietaisą ir maitinimo laidą kaip
parodyta paveikslėlyje:



Sistemos meniu

Video
Sustabdykite įrašą, paspauskite mygtuką Meniu, pasirinkite norimą meniu aplikaciją nustatymams įdiegti.

Nustatymai
Norint patekti į meniu bendruosius nustatymus, bet kuriuo režimu, pirmiausia paspauskite meniu mygtuką du kartus,
tada pasirinkite meniu punktą konfigūruoti

Parking mode Parkavimo režimas G sensoriaus  jautrumo
pasirinkimas parkavimo

režime

Off/Low/Medium/High
Išjungta/Maža/Vidutinė/Aukšta

G sensor G sensorius G sensoriaus  jautrumo
pasirinkimas Video režime

Off/Low/Medium/High
(Išjungta/Žema/Vidutinė/Aukšta)

Recording of sound Garso įrašymas Mikrofono įjungimas On/Off
(Įjungta/Išjungta)

Volume of sound Garsas Dinamiško garso parinkimas High/Medium/Low
(Aukšta/Vidutinė/Žema)

Button sound Mygtukų garsas Mygtukų garso
įjungimas/išjungimas

On/Off
(Ijungta/Išjungta)

Network frequency Tinklo dažnis Tinklo dažnio parinkimas 50Hz/60Hz
Automated switch off Auto išjungimas Intervalo nustatymas

prietaiso išjungimui
1 min./3 min./Off

(1 min./3 min./Išjungta)
Formatting Formatavimas Atminties kortelės

formatavimas
OK/Cancel

(OK/Atšaukta)
Language Kalba Kalbos pasirinkimas English/Russian

(Anglų/Rusų)
Date/Time Data/Laikas Laiko nustatymas YY/MM/DD XX:XX:XX

Screen auto switch off Ekrano Auto išjungimas Intervalas po kurio prietaisas
bus išjungtas

10 sec./20 sec./ 30 sec. /Off
(10 sek./20 sek./30 sek./Išjungta)

Manufacturer‘s
settings

Gamykliniai nustatymai Atstatyti gamyklinius
parametrus

OK/Cancel
(OK/Atšaukti)

Software version Duomenu atnaujinimas Duomenu atnaujinimo
versija

XXXXXXX-XXXXXXXX

Pilną vartotojo vadovą galima rasti interneto svetainėje www.neoline.com

Resolution Raiška Video raiškos pasirinkimas
1080 FHD:Full HD 1920x1080, 30 k/s

1080 P 1440x1080
720P 1280x720 30 FPS: HD, 30k/s

Quality Įrašymo kokybė Vaizdo įrašo nustatymas Usual / Medium / Best
(Paprasta/Vidutinė/Geriausia)

Cyclic
recording Irašymo ciklas Video failo įrašymo ciklai 1 min./2 min./3 min./10 min.Off

(1 min./2 min./3 min./10 Išjungta)
Exposure Ekspozicija Ekspozicijos nustatymas From-2/ to /2

(Nuo -2/ iki /2)
Motion sensor

Judesio daviklis Judesio aptikimo funkcija
On/Off

(Ijungta/Išjungta)
Stamp date

Data/Laikas Datos ir laiko atvaizdavimas
On/Off

(Ijungta/Išjungta)


