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Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak 
tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt változhatnak.

Termék áttekintés

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a termék használata előtt, és tartsa biztonságos helyen.
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3.Tartó felszerelése

Csatlakoztassa a tartóelemet a nyíláshoz, és csúsztassa felfelé az ábra 
szerint. Csattanást hall, ha jó helyen van. Ügyeljen, arra hogy a tartó 
biztonságosan van-e felszerelve a műszerfalra.

Telepítés

1. Helyezze be az elektrosztatikus matricát.Tisztítsa meg a szélvédőt, és helyezze az 
elektrosztatikus matricát az ajánlott helyre az ábrán látható módon. Ügyeljen arra, 
hogy távolítsa el a matrica 

és az üveg közötti légbuborékokat.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az elektrosztatikus matricát a szélvédő sima részre és 
ragassza, erősen nyomja meg, és kerülje a szélvédő fóliájának szélére való ragasztását, nehogy 
leessen.

2.Memóriakártya behelyezés

Helyezze be a memóriakártyát a kártyanyílásba, amíg kattanást nem hall. Ellenőrizze, 
hogy a memóriakártya jól van- e telepítve. 
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● A mellékelt feszítővas segítségével rejtse el a tápkábelt a jármű fejtetője és az A-oszlop mentén elhelyezett 
gumitömítés alatt.

● Járműtől függően előfordulhat, hogy a szivargyújtó aljzat más helyzetben van. A fenti ábra csak tájékoztató jellegű.

4.Műszerfal rögzítés

Húzza le a védőfóliát a tartó alján lévő öntapadó matricáról, és illessze a 
műszerfalat a pontozott területen lévő elektrosztatikus matricára.

5.Az áramellátás csatlakoztatása.

Az ábrán látható módon vezesse a tápkábelt a szélvédő tetején, az A-oszlopon 
és a kesztyűtartó körül úgy, hogy a tápcsatlakozó a szivargyújtó közelében 
legyen. Csatlakoztassa a tápkábelt az autós töltőhöz, majd dugja a töltőt a 
szivargyújtó aljzatába. 

Megjegyzés:

6.A műszerfal bütyök szögének beállítása.

Kapcsolja be a műszerfalat és állítsa be a kamera szögét az előnézeti képernyő 
alapján annak biztosítására, hogy a kamera a jármű eleje felé nézzen. 
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Letöltés 70mai App

Ez a termék a 70mai App-al együtt használható. Kérjük, keresse a "70mai" szót az App Store 
alkalmazásban töltse le és telepítse a következő QR-kódot.

Megjegyzés: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb szükséges, hogy mobiltelefonnal csatlakozzon a műszerfal Wi-Fi 
hotspotjához

Online útmutató

 Olvassa be az alábbi QR-kódot az online útmutató eléréséhez. Az útmutató részletes termékeket tartalmaz 
információk, beleértve a funkciók leírását. Kérjük, gondosan olvassa el ezt az útmutatót használat előtt a 
helytelen használatból eredő károk elkerülése érdekében.
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Memóriakártya utasítások

● Használat előtt memóriakártyát (külön megvásárolható) kell telepíteni a műszerfalba.

● A műszerfal támogatja a szokásos MicroSD kártyákat. Kérjük, használjon 16–128 GB kapacitású és 10. 
osztályú vagy annál magasabb sebességű memóriakártyákat.

● A memóriakártya alapértelmezett fájlpartíciós formátuma nem egyeztethető össze a műszerfal által 
támogatott formátummal. A memóriakártya formázása törli a kártyán található összes fájlt.
Kérjük, előzetesen készítsen biztonsági másolatot egy másik eszközről.

● A memóriakártya többszörös felülírási ciklusok után megsérülhet vagy romolhat, és ez befolyásolhatja a 
videó- és képfájlok mentésének képességét. Ha ez megtörténik, azonnal cserélje ki új memóriakártyával.

● Kérjük, használjon jó minőségű memóriakártyát, amelyet megbízható gyártótól vásárolt. Alsóbbrendű 
memória a kártyáknak lehetnek olyan kérdései, mint a tényleges olvasási / írási sebesség, a 
megadottaknak sebesség, amely nem felel meg a megadott tárolókapacitásnak.
Nem vállalunk felelősséget az elvesztett vagy megrongált videókért, amiért rossz minőségű 
memóriakártya használat okozza.

● Annak elkerülése érdekében, hogy az olvasási és írási sebesség tartós használat után csökkenjen, ajánlott 
kéthetente formázni a memóriakártyát a műszerfalban.

● Ne helyezzen be vagy vegyen ki memóriakártyát, amíg a műszerfal be van kapcsolva.
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Óvintézkedések

A műszerfal használata előtt olvassa el az összes óvintézkedést és az online útmutatót a helyes és biztonságos használat 
érdekében.

● Ez a műszerfal célja, hogy segítse a járművezetőket abban, hogy rögzítsék a járművön kívüli környezetet. A műszerfal 
nem garantálja a felhasználó vezetési biztonságát. Nem vállalunk felelősséget semmilyen balesetért, kárért vagy 
információvesztésért, amelyet vezetés közben a műszerfal működtetése okoz.

● A jármű körülményei, a vezetési stílus, a vezetési környezet stb. Közötti különbségek miatt egyes funkciók nem 
működhetnek megfelelően. Áramkimaradás, normál üzemi hőmérsékleten vagy páratartalom-tartományon kívüli 
környezetben történő használat, ütközés vagy sérült memóriakártya rendellenes működést okozhat.Nincs garancia 
arra, hogy ez a műszerfal minden körülmények között normálisan fog működni. A műszerfal által rögzített videók 
csak tájékoztató jellegűek.

● Kérjük, helyesen szerelje be ezt a műszerfalat, és ne zárja el a vezető látóterét, a jármű légzsákját a termék 
meghibásodása vagy személyi sérülés elkerülése érdekében.

● Kérjük, használja a mellékelt autós töltőt, tápkábelt és egyéb tartozékokat a nem megfelelőségből eredő termékhibák 
elkerülése érdekében. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet nem eredeti autós töltő 
vagy tápkábel használata okoz.

● Ha az akkumulátor deformálódik, megduzzad vagy szivárogni kezd használat vagy tárolás közben, a biztonsági 
problémák elkerülése érdekében azonnal hagyja abba a műszerfal használatát, és vegye fel a kapcsolatot az értékesítés 
utáni szervizzel.

● Kérjük, tartsa távol ezt a műszerfalat erős mágneses terektől, mert ezek károsíthatják a műszerfalat.

● Ne használja ezt a műszerfalat 60 ° C feletti vagy -10 ° C alatti hőmérsékleten.

● Kérjük, csak a törvény által megengedett mértékben használja ezt a műszerfalat.
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Specifikációk
Termék:70mai Dash Cam Pro Plus
Model: A500
Bemenet:5V  2A
Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 
2.4 GHz
Tápegység: Autós szivargyújtó aljzat 
Akkumulátor típusa: Lítium polimer akkumulátor 
Akkumulátor-kapacitás

Csomagolási lista

1. 70mai Dash Cam Pro Plus × 1

2. Tartó×1

3. Tápkábel ×1

4. Kettős USB autós töltő ×1

5. Kábelrendező feszítőbot×1

6. Elektrosztatikus matrica ×2

7. Ragasztó matrica × 2 (az egyik előre felhylezve a 
tartón)

8.Használati utasítás
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Biztonsági információk

Vigyázat
Az akkumulátorral való visszaélés vagy helytelen kezelés túlmelegedést, folyadék szivárgást vagy robbanást okozhat. Az 
esetleges sérülések elkerülése érdekében tegye a következőket:
● Ne nyissa ki, ne szerelje szét és ne javítsa az elemeket.
● Ne próbálja meg kicserélni a belső újratölthető lítium elemeket.
● Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort.
● Ne zárja rövidre az akkumulátort és ne tegye ki víz vagy más folyadék közelébe.
● Tartsa az akkumulátort gyermekektől távol.
● Tartsa az akkumulátort tűztől távol.
●  Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékleten vagy alacsony légnyomású környezetben.
● Hagyja abba az akkumulátor használatát, ha sérült vagy ha az akkumulátor vezetékein kisülés vagy idegen anyagok 

halmozódnak fel. Javasoljuk, hogy az akkumulátorokat körülbelül havonta töltse fel, hogy elkerülje a túltöltést.
● Ne tegye az akkumulátort a kukába, amelyet hulladéklerakókba helyeznek. Az akkumulátor ártalmatlanításakor 

tartsa be a helyi törvényeket vagy előírásokat.
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WEEE információk

CE információk

Ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 
(WEEE a 2012/19 / EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad keverni válogatás nélküli 
háztartási hulladékkal. Ehelyett meg kell védenie az emberi egészséget és a környezetet 
azzal, hogy hulladékeszközeit átadja a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrafeldolgozására kijelölt 
gyűjtőhelyre. A helyes ártalmatlanítás és újrafeldolgozás segít megelőzni a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal, ha további információt szeretne az ilyen 
gyűjtőhelyek helyéről, valamint feltételeiről.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a
az alkalmazandó irányelveket és európai normákat, valamint módosításokat. A teljes 
szövegAz EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő internetes címen érhető el:
https://help.70mai.asia/1193.html

Szolgáltatás: help@70mai.com

További információért kérjük, látogasson el a www.70mai.com weboldalra.

Gyártó: Co., Ltd.

Cím: No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Sanghaj, Kína


