
Sama pdf �edostona

Tuo�een Kuvaus: Tämä tuote on kehite�y käy�äen uusinta �etoa, teknologiaa ja �etämystä HD-

videokameroista.

Noin 20€ kiinaria voi käy�ää tavallisena HD kamerana, myös amma% autoilijalle suositeltava.

Tuo�aa ennätystarkkaa 1920 * 1080p teräväpiirtovideota ja o�aa samaan aikaan 5 megapikselin

kuvia.

Micro SSD kor% tallennusvälineenä. DigiVideoRecorder on kompak�nkokoinen ja kanne�ava.

Verra�una perinteiseen videokameraan, se tallentaa laajakuvaisempaa videokuvaa. Video�edoston

voi siirtää HDMI teräväpiirto LCD-Televisioon HDMI nä.

Ominaisuudet:

| 120 asteen Ultra HD-laajakulmaobjek�ivi.

| 1920 * 1080p Full HD-tarkkuus.

| Tarkenne�u H.264 valokuvaus pakkaustekniikka.

| 2.7 tuuman LCD-näy�ö, josta voit tähdätä yksi�äiskuvatessa.

| Hämäräkuvaus 4kpl infrapuna LEDin avulla.

| Tuki HDMI lii%meltä Full HD videon siirtoon. ( HDMI johto EI tule mukana. USB johdon kameran

päässä väärä lii�n )

| Videoita voi vaihtaa 5 erilaiseen resoluu�oon.

| Imukuppikiinnike, joten kätevä asentaa.

| G-Sensori, tuo�aa lukitun videon jos auto törmää.

| Automaa%nen tallennus alkaa kun auto käynnistetään joten kytke sellaiseen paikkaan jonne tulee

virta avaimen käännön jälkeen.

| Toistuva silmukka tallennus, vanhimpien videoiden päälle tallennetaan uudelleen, tallennusaika

voidaan ase�aa �edostoille.

| Ajan ja päivämäärän näy�ö, uudelleen käynnistys ilman uudelleen asetusta.

| USB-por�n kau�a yksi�äiskuvaus mahdollista yhdestä näppäimestä.

| Muis�kor�n enimmäismäärä 32GB.

Oikein toimivat säädöt lihavoituna

Toiminnot videokuvaus asennossa:




GS-8000L KOJELAUTAKAMERAN MANUAALI



MENU x 1 painallus  ( Videokuvaus Asetukset ) joita Up nuolilla muutat ja REC /

OK lla vahvistat:

-> Resoluu�o:  1920x1080 / 1080P 1440x1080 /  848x480 / VGA

640x480

-> Silmukan kesto: Off / 1 / 2 / 3 / 5 /10min Määri�ää kauanko yksi video-otos kestää.

-> EV (Valotusarvot): -1/3 -2/2 -1.0 -4/3 -5/3 +0.0 +1/3 +2/3 +1.0 +4/3 +5/3 +2.0 -2.0

-> Liikkeen havaitseminen: Off / On

-> Audio: Off / On

-> Aikaleima: Off / On

-> G-Sensori: Off / High / Medium / Low           Jos High niin kamera lukitsee videon törmäyksen

sa�uessa.

-> Park Mode: Off / High / Medium / Low         Jos muu kuin Off niin kamera käynnistyy itsestään jos

esim. murtopuuhia.

Ota huomioon e�ei kameran akku riitä kovin montaa minuu%a!

MENU x 2 painallusta  ( Asetukset ) joita Up ja Down nuolilla muutat ja REC / OK lla

vahvistat

LDW: taustan vaakaviiva On / 

Automalli: Sedan / Hyötyajoneuvo / Kuorma-auto

Herkkyys: Matala / Korkea / Rajoi�amaton

Aluevalinta: Kiina / Taiwan

Aloitusnopeus: Korkea / matala / eri�äin matala aloitusherkkyys

Äänet: On / Off   Tilaa säästyy kor�lla, huono mikki ja äänimaailma.  

Päiväys/Aika: Päiväyksen / muodon ja ajan asetus (Suomessa DD/MM/YY)

Aikakatkaisu: Off / 1min / 2min / 5min

Näytönsäästäjä: Off / 3min / 5min / 10 min

Piippaukset: Off / On

Kielet: Englan( / Kiina perinteinen / Kiina / Taiwan / Ranska / Saksa / Hindi / Italia / Portugali / Venäjä

/ Espanja / In�a

TV järjestelmä: NTSC / PAL ( Suomessa käytetään PAL )

Kuvataajuus: 50Hz / 60 Hz   Käytä katuvaloissa + sisä(loissa 60Hz koska siten välkkyminen vähenee

pimeällä, tunneleissa ja parkkihalleissa ! ( katu, tunneli, parkkihallien. ym valojen taajuus 50Hz ) 

IR-LED (Flash): On / Off           On asennossa toimii pimeässäkin ja näytön alavasemmalla puolikuun

kuva  



Formatoin�: Cancel / OK   Pitää tehdä noin vuoden välein!  

Oletusasetukset: Cancel / OK     Palau�aa kaikki asetukset oletuksiin.

Kuvan kääntäminen: Off / On     Jos laitat kameran esim katolle  

Plate number: PIN 000000 / nuoli alas-> muuta PIN koodi.

SoOaversio: P2_RLDV80001506

Toiminnot valokuvaus asennossa:

MENU x 1 painallus  ( Kuvaus Asetukset ) joita Up  nuolilla muutat ja REC / OK lla

vahvistat:

-> Resoluu�o: 10M 3548x2736 / 8M 3M 2048x1536 / 2MHD

1920x1080 / 1.3M 1280x960 / VGA 640x480

-> Järjestys Off / On

-> Kuvalaatu: Hyvä / Tavallinen / Alhainen

-> Terävyys: Voimakas / Tavallinen / Pehmeä

-> Valkotasapaino: Automaa4nen / Aurinkoinen / Pilvinen / Halogen ja Loistelamppu

-> Sävy: Väri / Mustavalkoinen / Seepia

-> ISO: Auto / 100 / 200

-> Valotusarvot (EV): -1/3 -2/2 -1.0 -4/3 -5/3 +0.0 +1/3 +2/3 +1.0 +4/3 +5/3 +2.0 -2.0

-> Kuvanvakaaja: Off / On          Kanna�aa pitää On asennossa saat parempilaatuista tallenne�a.

-> Esikatselu: Off / 2s / 5s

-> Päiväys: Off / Päiväys / Päiväys + Aikaleima

MENU x 2 painallusta:  ( Asetukset ) joita Up ja Down nuolilla muutat ja REC / OK lla

vahvistat:

LDW: taustan vaakaviiva On / 

Automalli: Sedan / Hyötyajoneuvo / Kuorma-auto

Herkkyys: Matala / Korkea / Rajoi�amaton

Aluevalinta: Kiina / Taiwan

Aloitusnopeus: Korkea / matala / eri�äin matala aloitusnopeus

Äänet: On / Off   Tilaa säästyy kor�lla, huono mikki ja äänimaailma.  

Päiväys / Aika: Päiväyksen / muodon ja ajan asetus (Suomessa DD/MM/YY)

Aikakatkaisu: Off / 1min / 2min / 5min

Näytönsäästäjä: Off / 3min / 5min / 10 min

Piippaukset: Off / On



Kielet: Englan( / Kiina perinteinen / Kiina / Taiwan / Ranska / Saksa / Hindi / Italia / Portugali / Venäjä

/ Espanja / In�a

TV järjestelmä: NTSC / PAL

Kuvataajuus: 50Hz / 60 Hz.     Käytä katuvaloissa + sisä(loissa 60Hz koska siten välkkyminen

vähenee pimeällä, tunneleissa ja parkkihalleissa ! ( katu, tunneli, parkkihallien. ym valojen taajuus

50Hz ) 

IR-LED (Flash): On / Off

Formatoin�: Cancel / OK

Oletusasetukset: Cancel / OK     Palau�aa kaikki asetukset oletuksiin

Kuvan kääntäminen: Off / On

Plate number: PIN 000000 / nuoli alas-> muuta PIN koodi

SoOaversio: P2_RLDV80001506

MODE nappi: Paina kerran-> videokuvaus, kahdes�-> yksi�äis valokuvaus, kolmas�-> videotoisto.

Kuvake näytön ylävasemmalla.

Up nappi: Mode videokuvaus asennossa paina Menu nappia kerran si�en Ylös/Alas niin saat valita

mm. videoresoluu�on.

Down nappi: Menu valinnasta riippuen; mm. toistoasetus kuvien selaamiseen; videoidentoisto

asetukset, nopea eteen ja nopea taaksepäin.

Virta nappi: 1s -> päälle / 3s pois. Valmius�la ja tallennus�la, lyhyt painallus toteu�aa IR-LED valo

kuvaamisen.

REC / OK nappi: aloita / lopeta tallennus, valikon asema, vahvista valikkoasetukset, videotoisto,

käynnistyksen ja toiston keskeytys

Lataaminen: Kytke usb-por�n kau�a 2m johdon avulla auton 12V n virtalähteeseen joka sammuu

virta katkaistuna.

Laite lataantuu vaikkei olisi päälläkään. Silloin indikaa�orivalo on punainen, kun kameran akku on

täynnä valo sammuu.

Muis(kor4: Ole huolellinen e�ä asetat Micro SD kor�n oikein päin kameraan, jos teet tämän väärin;

kor% ja kamera rikkoontuvat !

Kun asennat tai poistat SD kor�n laite sammuu automaa%ses�.

Käy�äminen: Kamera käynnistyy painamalla Virta nappia 1s ja sulkeutuu painamalla Virta nappia 3s.

Kytke virtajohto sellaiseen paikkaan johon tulee virta vain auton käydessä niin laite käynnistyy ja



sammuu itsestään.

Videon tallennus manuaalises(: Säädä laite videotallennus moodiin -> ylävasemmalla näkyy

videosymboli, paina REC/OK ja videosymboli alkaa vilkkua. Manuaalinen video tallennus pysähtyy

painamalla REC/OK nappia uudestaan.

Videotallennuksen aikana, UP nappia voidaan käy�ää pikanäppäimenä äänelle ja Down nappia

kor�n/�edoston SOS/hätä lukkona.

Valokuvaaminen: Paina MODE nappia niin  e�ä saat ylä vasemmalle kamerasymbolin. Paina REC/OK

nappia o�aaksesi kuvan, kamera päästää 'klik' äänen.

Pidä kamera niin tärähtämä�ömänä kuin voit saadaksesi laadukkaan kuvan.

VINKKI: valokuvausmoodissa voit MODE napista vaihtaa video, valokuvaus ja toiston välillä.

TOISTO: 1. Valitse �edostomuodot painamalla MODE -> Playback -> UP / DOWN napeilla. Video

playback lla voit katsoa ainoastaan videoita ja Valokuva playback lla  ainoastaan valokuvia.

TUHOA / LUKITSE: PlayBack muodossa paina MENU nappia saadaksesi 'DELETE' tai 'Protect' op�ot

näkyville. Paina REC/OK valitaksesi TUHOA tämä / TUHOA kaikki op�on. Valitse REC/OK valitsemasi /

kaikkien �edostojen tuhoamiseksi ja vahvista REC/OK.

LUKITSE: Toisto muodossa paina MENU nappia saadaksesi 'Protect' op�on näkyville. Paina REC/OK

valitaksesi 'Protect' tämä / kaikki op�on. Valitse REC/OK valitsemasi / kaikkien �edostojen

suojaamiseksi ja vahvista REC/OK.

VARMUUSKOPIOINTI: Liitä USB kaapeli kameraan ja si�en ATK hon. Näet resurssienhallinnassa

siirre�ävän levyn jossa videosi/kuvasi ovat.

Tallenna ne ATK lai�eeseesi, siirre�ävään asemaan, pilveen tai muualle.

Lii�äminen Televisioon: Käytä HDMI kaapelia lii�ääksesi kameran televisioon. EI mukana.

Varmista e�et riko USB kaapelin kameran päätä. On heikko laatuinen!


