
Xiaomi 70mai Dash Cam 1S

felhasználói kézikönyv



Használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg
későbbi felhasználás céljából.

Termék részei

Telepítés

1. Távolítsa el az elektrosztatikus matricát
Tisztítsa meg a szélvédőt, és helyezze
az elektrosztatikus matricát az
ajánlott területre, a jobb oldali ábra
szerint. Ügyeljen arra, hogy elkerülje
a matrica és az üveg közötti
légbuborékokat.

Mikrofon Kijelző

Fali tartó

Reset SD kártya helye USB port

Csavar Hangszóró Kamera Főkapcsoló gomb



2. Ragassza a kamera tartóját a szélvédőhöz
Távolítsa el a védőburkolatot a tartóról, és ragassza a tartó alját az
elektrosztatikus matrica közepére. Ügyeljen arra, hogy a készülék teste
párhuzamos legyen a talajjal. Nyomja oda a tartót, hogy szorosan rögzítse
az elektrosztatikus matricához.

3. Csatlakoztassa az USB kábelt a szivargyújtó csatlakozójához
Igazítsa a kábelt a szélvédő felső széléhez, és rögzítse az utas oldala és a
kesztyűtartó mentén a képen látható módon. Csatlakoztassa a kábelt a
hálózati adapterhez, és helyezze az adaptert a szivargyújtó csatlakozóba.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a szivargyújtó tartály másként van
elhelyezve az autóban. A kép csak tájékoztató jellegű.

Főkapcsológomb funkciók

A Dash Cam-nak csak egy gombja van, ez a bekapcsológomb. Különböző
funkciókhoz lehet hozzáférni a bekapcsológomb minden funkcióhoz
különböző számú megnyomásával.

Kezelés Funkció
Egyszeri megnyomás Wi-fi be/kikapcsolása
Egymás után 3-szor megnyomva Memóriakártya formázása
Egymás után 5-ször megnyomva Gyári beállítások visszaállítása
Lenyomva és nyomva tartva Fedélzeti kamera kikapcsolása
Röviden megnyomva Fedélzeti kamera bekapcsolása



Hangutasítások

A Dash Cam lehetővé teszi a gyors vezérlést hangutasításokkal. Ha be van
kapcsolva, akkor ha egy gyors parancsot mond, akkor elindítja a
megfelelő funkciót. A következő hangparancsokat támogatja:

Hangutasítás Funkció
Take picture (ejtsd: ték pikcsör) Gyors képet készít
Record video (ejtsd: rikord vidio) Egy vészhelyzeti videót készítés külön tárolja

el az eseménymappában (Event folder)

Kezelési útmutató

Olvassa be az alábbi QR-kódot az online felhasználói kézikönyv
megszerzéséhez. Kérjük, használja a terméket a felhasználói kézikönyv
utasításainak megfelelően.

Applikáció telepítése

Kérjük, használja a terméket a 70mai alkalmazással. Az alkalmazás
letöltéséhez és telepítéséhez keressen rá a „70mai” kifejezésre Google
Play Áruház (Android) vagy App Store (iOS). Vagy letöltheti az
alkalmazást az alábbi QR-kód beolvasásával:

70mai Smart Dash Cam 1S Wi-Fi hotspot:
Hotspot neve70mai_d06_XXXXKérjük, ellenőrizze a hotspot nevét az
eszközön. Alapértelmezett jelszó: 12345678

Kérjük, olvassa el az online felhasználói útmutatót a kapcsolat
létrehozásának módjáról.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banyac.midrive.app.intl&hl=en_IN&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banyac.midrive.app.intl&hl=en_IN&gl=US
https://apps.apple.com/sg/app/70mai-worldwide/id1345384242


Biztonsági intézkedések

1. A 70mai Smart Dash Cam 1S videókat rögzít a mozgó járműveken
kívül. Nem tudja megvédeni a járművezetőket és az utasokat a
balesetektől. Nem vállalunk felelősséget, ha a felhasználó bármilyen
közlekedési balesetbe keveredik és / vagy a termék meghibásodása,
információvesztés vagy a termék működése miatt veszteséget
szenved.

2. A járműtípus, a vezetési preferenciák, a környezet és más
különbségek miatt a termék egyes részei vagy az egész termék
bizonyos körülmények között nem működnek normálisan.
Előfordulhat, hogy az eszköz nem vesz fel normál felvételt az
áramforrás elvesztésekor, a rendellenes hőmérséklet és / vagy a
páratartalom, az ütközések, a TF kártya károsodása és más okok
miatt. Nem garantáljuk, hogy az összes rögzített videó teljesen
mentésre kerül egy adott helyzetben. A termék által rögzített képek
csak tájékoztató jellegűek.

3. Helyesen telepítse a terméket. Ne akadályozza a vezető látását. Ne
akadályozza a légzsákot. Tartsa a terméket legalább 20 cm-re a
vezetőtől és az utasoktól. A termék helytelen telepítése a termék
meghibásodását és sérülését okozhatja.

4. A károsodás elkerülése érdekében tartsa távol a terméket erős
mágneses terektől.

5. Ne helyezze be és ne húzza ki a TF-kártyát, amikor a termék
működésben van, hogy elkerülje a TF-kártya károsodását.

6. Használjon TF kártyát, amelynek tárolási kapacitása 16 GB és 64
GB között van, és az olvasási és írási sebesség nem alacsonyabb,
mint 10 Class. Használat előtt formázza meg a TF kártyát.

7. A TF kártya ismételt használata után megsérülhet. A megfelelő
felvétel fenntartása érdekében időben cserélje ki a TF kártyákat.
Nem vállalunk felelősséget a meghibásodott TF kártyák miatt.

8. A termék rögzíthet és menthet közlekedési baleseteket, de nem
vállalunk garanciát minden baleset rögzíthetőségére és
menthetőségére. Előfordulhat, hogy az érzékelő nem észleli a
kisebb ütközéseket, ezért a videolenyomat nem kerülhet az
esemény videói közé.

9. Ne használja ezt a terméket 60 vagy annál alacsonyabb
hőmérsékleten.

10. Az akkumulátor lemerülhet, ha a készüléket hosszú ideig
nem használják. Előfordulhat, hogy a készülék újbóli
bekapcsolásakor kérni fogja az eszköz visszaállítását.

11. Ne rázza és ne nyomja meg a terméket. Erős ütés vagy rázás
helyrehozhatatlan károkat okozhat a termékben.

12. Ne tisztítsa ezt a terméket kémiai oldószerekkel vagy
tisztítószerekkel.

13. Használja ezt a terméket a törvényeknek megfelelően.
14. Felhívjuk figyelmét, hogy a ház hőmérséklete emelkedik,
amikor a készülék működik.



Csomag tartalma

1. 70mai Smart Dash Cam 1S × 1
2. USB kábel × 1
3. Hálózati adapter × 1
4. Elektrosztatikus matrica × 1
5. Hőálló ragasztó (a tartókonzolhoz tartalékba) × 1
6. Felhasználói kézikönyv × 1

Műszaki adatok

Modell neve: Midriver D06
Felbontás: 1080P, 30FPS
FOV: 130 °
RAM: 512 MB
Kiterjesztett tárhely: MicroSD-kártya, 16 GB-64 GB, Class10 vagy
magasabb
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Működési frekvencia: 2412-2472MHz
Maximális kimeneti teljesítmény: 15.20dBm

A 70mai Co. Ltd. kijelenti, hogy ez a 70mai Smart Dash Cam 1S megfelel
a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek.

Gyártó: 70mai Co.,
Ltd. Cím: Room2220, building2, No.588, Zixing road, Min Hang District,
Shanghai, China

FCC

Azok a változtatások vagy módosítások, amelyeket a megfelelőségért
felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott, érvénytelenítheti a
felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.
Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az B.
osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok
15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő
védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen a lakóhelyeken. Ez a
berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és
ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros
interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia
arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél.
Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió
vételében, amelyet a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet
meghatározni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani
az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:
- Helyezze át vagy fordítsa el a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkör aljzatához, amely eltér
a vevőkészülék áramkörétől.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió / TV



szakemberhez.
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működésre a
következő két feltétel vonatkozik: (1) ez az eszköz nem okozhat káros
interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott
interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést
okozhatnak.

Ez a berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan
meghatározott FCC sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést úgy
kell felszerelni és működtetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20
cm távolság legyen. Ez az adó nem helyezhető el együtt, és nem
működhet együtt más antennával vagy adóval.
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