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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 

 

CAMERĂ VIDEO AUTO FULL HD DASH CAM 
Cod produs: 1179014 

 
 

1. Conținut colet  
 Cameră video ednet DVR 

 Soclu cu ventuză 

 Încărcător auto 

 Cablu alimentare 1,2 m 

 Manual de utilizare

 

2. Descriere produs  
 
 

1. Buton pentru setare obiectiv 

2. Port HDMI 

3. Port USB 

4. Tasta funcție (Menu (meniu)/înapoi) 

5. Tasta funcție (Playback (redare)/în sus) 

6. Tasta funcție (Photo (foto)/în jos) 

7. Tasta funcție (Video/OK) 

8. Display LCD 

9. Obiectiv (lumină led surround) 

10. Tastă pornire 

11. Slot card SD 

12. Indicator încărcare 

13. Indicator înregistrare 

14. Buton resetare 
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3. Pornire/oprire 
 Instalați camera în mașină folosind brațul de suport cu ventuză și apăsați tasta pornire pentru a porni camera. Pentru a opri 

camera apăsați din nou tasta.  

 Camera poate fi conectată și la încărcătorul auto. Camera pornește automat și va începe să înregistreze atunci când pornește 
motorul mașinii. După oprirea mașinii camera va salva automat ultimul fișier și se va opri.  

 

4. Setare limbă 
Pentru a selecta o anumită limbă pentru meniu urmați pașii de mai jos:  

 Apăsați tasta funcție 4 (meniu/înapoi) 

 Navigați până la pagina 5/7 și selectați “Limba”. 

 Selectați limba dorită și apăsați OK (tasta funcție 7).  
 

5. Încărcarea 
 Folosind cablul alimentare: conectați camera la portul USB al computerului/laptopului.  

 Folosind încărcătorul auto: conectați camera la încărcătorul auto. Camera se încarcă după ce pornește motorul mașinii. Camera 
pornește automat și începe să înregistreze. După oprirea motorului mașinii camera va salva automat ultimul fișier realizat și se 
va închide.  

 În mod normal este nevoie de 2 – 3 ore pentru o încărcare completă a bateriei. Dacă camera funcționează în timp ce este 
încărcată de la încărcătorul auto, atunci durata de încărcare va fi mai lungă.  

 

Observație:  
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată conectați-l la un computer sau laptop pentru a încărca bateria (folosiți în acest sens 
cablul USB inclus în colet). Bateria este complet încărcată după 2 – 3 ore.  

 

6. Instalarea cardului micro-SD 
 Orientați cadrul micro-SD conform marcajelor pentru a-l instala în slotul pentru carduri SD.  

 Pentru a scoate cardul SD apăsați-l ușor și apoi scoateți-l din slot.  
  

Observație: 
După instalarea cardului micro-SD camera identifică cardul drept spațiu de stocare standard; aici vor fi salvate toate datele.  
 

Atenție: 

 Înainte de a utiliza cardul SD verificați-l pentru a descoperi dacă este funcțional.  

 Inserați cardul SD în slot conform direcției de inserare. Dacă cardul este instalat invers există pericolul de defectare al cardului 
și aparatului.  

 Vă rugăm să folosiți carduri SD high speed (SDHC clasa 6).  
 

7. Înregistrarea  
 După 5 secunde de la pornirea motorului mașinii conectați aparatul la un încărcător auto. Camera începe înregistrările în buclă. 

După oprirea motorului mașinii camera salvează ultimul fișier înregistrat și se oprește după 15 secunde.  
 

Observație: 
1. Apăsați tasta OK (7) în timp ce aparatul înregistrează în buclă; se salvează fișierul actual, iar aparatul intră în modul standby.  
2. Când cardul micro-SD este plin, camera șterge automat primul fișier video înregistrat care nu dispune de protecție la ștergere.  

 

8. Fotografierea 
 Apăsați tasta Photo (foto) (6) pentru a selecta modul foto.  

 Apăsați tasta Photo (foto) (6) pentru a realiza fotografii; fotografiile sunt salvate pe cardul micro-SD. 

 În modul foto apăsați tasta Menu (meniu) (7), iar apoi apăsați tasta UP/DOWN (în sus/în jos) pentru a seta rezoluția și timpul.  
 

9. Meniu principal  
Pe display pot să apară următoarele simboluri:  

 
Modul meniu 

Modul foto 

Înapoi 

În jos (Down) 

Zoom 

Microfon 

Baterie 



 

3 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

 

Modul redare 

Modul înregistrare video 

În sus (Up) 

OK 

SOS 

Pauză 

Card de memorie  

 

10. Setări meniul video 
Porniți aparatul și verificați dacă este selectat modul video. 
 

Observație: 
În colțul din stânga sus al ecranului apare simbolul corespunzător.  
 

 Apăsați tasta Menu (meniu) pentru a intra în Setări. Apăsați tasta UP/DOWN (în sus/în jos) pentru a selecta opțiunea și apoi 
apăsați tasta OK pentru a intra în modul Selecție. Apăsați tasta în sus/în jos pentru selectare, iar apoi apăsați tasta OK pentru 
a seta valoarea.  

 

În meniul video aveți la dispoziție următoarele opțiuni:  
Rezoluția de înregistrare: selectați dimensiunea fișierului video: 1080 HFD 1920*1080 /1080P 1440*1080 /720P 1280*720 (30 
fps). 
Înregistrare în buclă (loop): setări pentru înregistrări în buclă: off/1 min/2 min/3 min/5 min/10 min 
Expunere: setări pentru expunere: +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3, +1/3, +0.0, -1/3,-2/3,-1.0, -4/3,-5/3,-2.0 
Detectarea mișcării: În modul standby apăsați tasta Meniu pentru a activa funcția; camera începe să înregistreze automat dacă 
detectează un obiect în mișcare și va opri înregistrarea dacă nu mai detectează mișcare.  
Înregistrare audio: Selectați opțiunea pentru a activa sau dezactiva înregistrarea audio (on/off). 
Ora și data pe imagine: Selectați opțiunea pentru a activa sau dezactiva funcția ora și data salvate pe imagine.  
 

11. Setări meniu foto 
Porniți camera și verificați dacă ați selectat modul foto.  
 

Observație: 
În colțul din stânga sus al camerei apare simbolul corespunzător.  
 

 Apăsați tasta Menu (meniu) pentru a intra în meniul Setări. Apăsați tasta În sus/în jos pentru a selecta opțiunea dorită.  

 În meniul foto aveți la dispoziție următoarele opțiuni:  
1. Mod captură: Setări pentru acest mod: Single/25 s/5s/10s 
2. Dimensiune foto: setări pentru dimensiunea fotografiei: 12 M 4032*3024 / 10M 3648*2736 / 8M 3264*2448 / 5M 

2592*1944 / 3M 2048*1536 / 2M HD1920*1080 /1.3M 1280*960 / VGA 640*480 
3. Calitate: setări: fine/normal/economy 
4. Balans de alb: setări: auto/lumină de zi/noros/Tungsten/ fluorescent 
5. Culoare: setări: color/alb & negru/sepia 
6. ISO: setări: auto/100/200/400 
7. Expunere: setări: +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3, +1/3, +0.0,-1/3,-2/3,-1.0, -4/3,-5/3,-2.0. 
8. Data și ora: selectați pentru a activa sau dezactiva data și ora și pentru a seta data și ora.  

 

12. Setări generale  
Apăsați tasta Menu (meniu) pentru a intra în meniul Setări; apăsați tasta UP/DOWN/OK pentru a selecta Setări. Aveți la dispoziție 
următoarele setări:  

 Data/ora: selectați formatul pentru afișarea datei și orei: MM/DD/YY (lună/zi/an) 

 Oprire automată: activați funcția pentru a opri aparatul atunci când nu este utilizat.  

 Semnal bip: selectați pentru a activa sau dezactiva semnalul bip.  

 Limba: selectați limba dorită din listă. 

 Mod TV: selectați modul TV: PAL/NTSC 

 Frecvența: selectați frecvența: 50 Hz/60 Hz 

 LCD off: selectați pentru a activa sau dezactiva ecranul LCD 

 Format: selectați pentru a formata cardul micro-SD 

 Setare standard: selectați dacă doriți sau nu revenirea la setarea standard.  

 Versiune: afișarea versiunii curente a sistemului.  
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13. Mod redare  
Apăsați tasta Redare (5) pentru a intra în modul redare. Apare ultimul fișier înregistrat.  
Pentru a viziona fișierele apăsați tasta UP/DOWN.  
 

Apăsați tasta OK pentru a reda fișierele. În modul play apăsați UP/DOWN pentru a derula fișierul ÎNAINTE/ÎNAPOI (1/2, 1/4, 1/8); 
apăsați OK pentru pauză. Apăsați tasta Menu (meniu) pentru a reveni la meniul redare. Pentru a intra în opțiunile meniului apăsați 
tasta Menu (meniu); aveți la dispoziție următoarele opțiuni:  

 Ștergere: selectați fișierul/fișierele pe care doriți să le ștergeți.  

 Protecție: selectați fișierul pe care doriți să-l protejați sau deblocați.  

 Volum: selectați volumul redării.  
 

14. Conexiune USB 
Pentru a descărca fișierele înregistrate pe PC/notebook conectați camera la PC/notebook folosind cablul USB inclus în colet. După 
conectarea aparatului la PC/notebook apare meniul USB care include Memoria de mare capacitate (Mass storage) și PC Camera 
(PC cam). Selectați Mass storage; aparatul apare în “My computer” ca disk portabil.  
Toate fișierele înregistrate sunt salvate în directorul DCIM; materialele video sunt salvate în formatul AVI, iar fotografiile în 
formatul JPG. Acum puteți descărca fișierele de pe aparat.  

 

15. Mod cameră PC 
Conectați aparatul la un computer prin USB. Apare Mass storage/PC cam. Apăsați tasta UP/DOWN pentru selecție și apoi apăsați 
OK pentru a intra în modul PC CAM; acum puteți folosi aparatul drept cameră PC.  

 

16. Redare pe TV  
Pentru a reda pe TV fișierele înregistrate conectați aparatul la televizor folosind un cablu HDMI (nu este inclus în colet). Urmați 
instrucțiunile afișate pe ecranul TV sau citiți manualul de utilizare al televizorului.  

 

Instrucțiuni de siguranță  
Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza ednet 87230. Respectați toate instrucțiunile incluse în acest 
manual pentru a putea folosi acest aparat în siguranță.  
 

 Nu încercați să demontați sau modificați nicio parte a aparatului, cu excepția operațiilor descrise în acest manual.  

 Feriți aparatul de contactul cu apa sau alte lichide. Produsul NU este etanș.  

 Dacă pătrunde lichid în interiorul aparatului decuplați imediat camera de la computer. În caz contrar există pericol de incendiu 
și electrocutare! Duceți aparatul într-un atelier service.  

 Pentru a evita electrocutarea nu conectați/deconectați aparatul cu mâinile umede.  

 Nu instalați produsul în apropierea imediată a unei surse de căldură sau lângă o flacără.  

 Nu instalați niciodată aparatul în apropierea echipamentelor care generează câmpuri electromagnetice puternice. Expunerea 
la câmpuri electromagnetice puternice poate duce la disfuncționalități sau pierderea ori coruperea datelor.  

 

Date tehnice 
Înregistrare  1080FHD 1920*1080 / 1080P 1440*1080 / 720P 1280*720(30fps) 
Format video  AVI 
Format foto  JPG 
Alimentare:   baterie reîncărcabilă 
Interfețe:   HDMI, USB, card micro-SD (suportă maxim 32 GB, recomandăm card micro-SD high-speed) 
Microfon:   integrat 
Temperatură funcționare: 0 °~ 45°C 

 
 

Declinarea responsabilității  
Dreptul la garanția ednet limitată la 2 ani se pierde în cazul în care aparatul se defectează din cauza contactului cu lichide (de ex. 
apă, cafea, băutură răcoritoare etc.).  
 

Deoarece produsele Ednet sunt permanent actualizate și optimizate s-ar putea ca hardware-ul și software-ul achiziționat de dvs. 
să arate puțin diferit sau să aibă o funcționalitate modificată față de versiunea prezentată în acest manual de utilizare.  
 

 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și ASSMANN Electronic GmbH (Auf dem 
Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă.                            
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