
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1. Paraméterek

Termék neve: Autókamera
Modell: Z40
Méretek: 81x61x33mm
Bemenet: 5V 2A
Használt meghajtó: TF kártyák, maximum 128 GB
WiFi: 2.4GHz
Beépített giroszkóp érzékelő, mozgáskövetés, az érzékenység az alkalmazásban konfigurálható
RAM: 2Gb 

2. Tartalom beállítása



3. A készülék felépítése

1. kamera képernyő
2. dióda
3. AV-interfész
4. USB-C tápcsatlakozó
5. Mikrofon
6. TF kártyahely
7. lencse



Gomb Funkció

1. A  beállítása Nyomja meg a gombot a beállításokhoz.

2. Hangfelvétel Nyomja meg a felvétel indításához/befejezéséhez.

3. Album Nyomja meg a gombot az album megnyitásához

4. Zár Nyomja meg a gombot a képernyő 
indításához/befejezéséhez.

Reset: tartsa lenyomva a gombot 6 másodpercig a 
készülék alaphelyzetbe állításához.

4. LED állapot

Eszköz állapota Dióda

Megfelelően működik A kék LED folyamatosan világít

Baleseti/vészhelyzeti felvétel vagy fénykép A lila LED gyorsan villog

Szokatlan állapot/frissítés A piros LED gyorsan villog

USB átvitel Zöld LED folyamatosan világít

Teszt Folyamatosan világító fehér LED

A parkoló ellenőrzése A piros LED folyamatosan világít



5. Szerelés

1. Tisztítsa meg a szélvédőn azt a területet, ahová a kamerát szeretné felszerelni. Rögzítse a szalagot.
2. Nyissa ki a TF-kártya port fedelét. Helyezze be a kártyát a portba, és tegye vissza a fedelet.

3. Távolítsa el a védőfóliát a hátoldalról, és szerelje fel a kamerát a szélvédőre olyan helyre, ahol nem zavarja a vezetőt 
vezetés közben. A javasolt beépítési hely és a kábelvezetés az alábbiakban látható.



4. Egy szerszámmal emelje fel a mennyezet szélvédő melletti részét, és dugja alá a kábelt. Csatlakoztassa a kamerát az autós 
töltőhöz.

5. Amikor elindítja az autót, a kamera bekapcsol és megkezdi a felvételt.

6. Pályázati útmutató
A DDPAI alkalmazás telepítése
A DDPAI alkalmazás letöltéséhez szkennelje be az alábbi QR-kódot.
A telefon és a kamera párosítása
1) Tartsa a fényképezőgépet és a telefont egymástól legfeljebb 2,5 méterre.
2. Indítsa el a DDPAI alkalmazást, majd nyomja meg az "Eszköz > Új eszközök csatlakoztatása" gombot.
3. Csatlakozzon a kamerához Wi-Fi segítségével (iOS rendszereken engedélyezze a WLAN-t a "Beállítások → WLAN" 
menüpontban). A kamera SSID-je alapértelmezés szerint DDPAI_Z40_XXXXXX.
Adja meg a jelszót (az alapértelmezett jelszó "1234567890").
Lépjen be a DDPAI alkalmazásba, várjon néhány másodpercet, amíg megjelenik a kezdőképernyő (lásd alább).



Kezdőképernyő
1. Indítsa el a DDPAI alkalmazást, és adja hozzá a kamerát.
2. Válassza az "Eszköz > Beadás" lehetőséget, ez a kamera előnézetéhez vezet.

Forgassa el a telefont, vagy nyomja meg a ikont  a nézet kiszélesítéséhez és a nézet 
vízszintes elforgatásához.



Lejátszás
Nyomja meg és húzza az alábbi állapotsort, hogy kiválaszthassa, a felvétel melyik részét szeretné látni. Nyomja meg a 
miniatűr képet, ha ki szeretné választani az adott felvételt, vagy várjon 5 másodpercet, amíg a videó befejezi a pufferelést.

Miniatűr

Idősáv

Felvétel letöltése
1. Nyomja meg és húzza az alsó sávot a letöltendő felvétel kezdőpontjának kiválasztásához, majd nyomja meg a miniatűr 
képet, ha ki szeretné választani az adott felvételt, vagy várjon 5 másodpercet, amíg a videó befejezi a pufferelést. A letöltési 
képernyőre kerül.

2) Nyomja  meg az előnézeti képernyőn a letöltési felületre való belépéshez.
3) Amikor a felvétel letöltődött, nyomja meg a "befejezve" gombot.




