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Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Termék áttekintés

Tartószerkezet

Mikrofon Indikátor Visszaállítás TF kártyanyílás USB csatlakozó

Csavar Hangszóró Kamera Bekapcsológomb
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Telepítés

1. Helyezze fel az elektrosztatikus matricát

Tisztítsa meg a szélvédőt, és helyezze az elektrosztatikus 
matricát az ajánlott területre a jobb oldali ábra szerint.

Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a légbuborékokat a matrica és az üveg 
között.

2. Rögzítse a kameratartót a szélvédőre

Távolítsa el a védőburkolatot a tartóról, és ragassza fel a tartó alját 
az elektrosztatikus matrica közepére. Győződjön meg arról, hogy a 
műszerfal háza párhuzamos a talajjal.

Nyomja meg a tartót, hogy szorosan rögzítse az elektrosztatikus matricához.

3. Csatlakoztassa az USB-kábelt a szivargyújtó-aljzathoz

Igazítsa a kábelt a szélvédő felső széléhez, és rögzítse az utas 
oldala és a kesztyűtartó mentén a jobb oldalon látható módon.

Csatlakoztassa a kábelt a hálózati adapterhez, és dugja be az 
adaptert a szivargyújtó aljzatba.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a szivargyújtó foglalat eltérően helyezkedik el az 
autóban. A kép csak referenciaként szolgál.
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Kulcsfunkciók

A Dash Camnek csak egy gombja van, ez a bekapcsológomb. A bekapcsológomb többszöri megnyomásával 
különböző funkciók érhetők el minden funkcióhoz.

Akció Funkció

Nyomja meg egyszer Kapcsolja be/ki a Wi-Fi-t

Nyomja meg egymás után háromszor Memóriakártya formázása

Nyomja meg ötször egymás után Gyári beállítások visszaállítása

nyomja meg és tartsa Kapcsolja ki a Dash Cam-t

Nyomja meg röviden Kapcsolja be a Dash Cam-t

Hangutasítások

A Dash Cam gyors vezérlést tesz lehetővé hangutasításokkal. Futás közben, ha kimond egy gyors parancsot, 
elindítja a megfelelő funkciót. A következő hangutasításokat támogatja:

Hangutasítások Funkció

Készíts fotót Gyorsan készítsen fényképet

Rögzítsen egy vészhelyzeti videoklipet, és 
mentse el külön az esemény mappájába.

Videó rögzítése
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Használati útmutató

Kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot az online használati útmutató eléréséhez. Kérjük, használja a terméket a 
használati útmutatóban leírtak szerint.

Applikáció telepítése

Kérjük, használja a terméket a 70mai alkalmazással. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez keresse meg a „70mai” kifejezést a Google Play Áruházban 

(Android) vagy az App Store-ban (iOS).

Vagy letöltheti az alkalmazást az alábbi QR-kód beolvasásával:

70mai Smart Dash Cam 1S Wi-Fi hotspot:

Hotspot neve: 70mai_d06_XXXX (Kérjük, ellenőrizze az eszközön lévő címkén a hotspot nevét.) 

Alapértelmezett jelszó: 12345678

Kérjük, olvassa el az online felhasználói útmutatót a kapcsolat létrehozásáról.
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Biztonsági intézkedések

1. A 70mai Smart Dash Cam 1S mozgó járműveken kívül rögzít videókat. Nem védheti meg a vezetőket 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 miatti veszteséget visel.

2. A járműtípusok, a vezetési preferenciák, a környezet és egyéb különbségek miatt előfordulhat, hogy a termék egyes részei 
vagy a termék egésze bizonyos körülmények között nem működik megfelelően. Előfordulhat, hogy az eszköz nem 
rögzít rendesen az áramforrás elvesztése, a rendellenes hőmérséklet és/vagy páratartalom, ütközések, a TF kártya 
sérülése és egyéb okok miatt. Nem garantáljuk, hogy az összes rögzített videót teljesen elmentjük bármely adott 
helyzetben. A termék által rögzített képek csak tájékoztató jellegűek.

3. Helyezze be megfelelően a terméket. Ne akadályozza a vezető látását. Ne takarja el a légzsákot. Tartsa a terméket 
legalább 20 cm távolságra a vezetőtől és az utasoktól. A termék helytelen telepítése a termék meghibásodását és 
sérülést okozhat.

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

5. Ne helyezze be vagy húzza ki a TF kártyát a termék működése közben, hogy elkerülje a TF kártya károsodását.
6. Használjon 16 GB és 64 GB közötti tárolókapacitású TF kártyát, amelynek olvasási és írási sebessége nem alacsonyabb, 

mint Class10. Használat előtt formázza meg a TF kártyát.
7. A TF kártya többszöri használat után megsérülhet. A megfelelő rögzítés érdekében időben cserélje ki a TF kártyákat. 

Nem vállalunk felelősséget a meghibásodott TF kártyák miatt.
8. A termék képes rögzíteni és menteni a közlekedési balesetekről készült felvételeket, de nem garantáljuk, hogy minden 

baleseti felvétel rögzíthető és menthető. Előfordulhat, hogy a kisebb ütközéseket a szenzor nem érzékeli, ezért 
előfordulhat, hogy a felvétel nem kerül az eseményvideók közé.

9. Ne használja ezt a terméket 60 ℃ feletti vagy -10 ℃ alatti hőmérsékleten.
10. Az akkumulátor lemerülhet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használják. A készülék ismételt bekapcsolásakor előfordulhat, hogy 

a rendszer felkéri, hogy állítsa vissza az eszköz idejét.

11. Ne rázza vagy nyomja meg a terméket. Az erős ütés vagy rázás helyrehozhatatlan károkat okozhat a 
termékben.
12. Ne tisztítsa ezt a terméket vegyi oldószerekkel vagy tisztítószerekkel.
13. A terméket a törvényi előírásoknak megfelelően használja.
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14. Vegye figyelembe, hogy a készülék működése közben a ház hőmérséklete emelkedik.

Csomag tartalma

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

Műszaki adatok

Modell neve: Midrive D06 
Felbontás: 1080P, 30FPS 
FOV: 130°
RAM: 512 Mb
Bővített tárhely: MicroSD kártya, 16 GB ~ 64 GB, Class10 vagy magasabb 
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Működési frekvencia: 2412-2472 MHz Max 
kimeneti teljesítmény: 15,20 dBm

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

Szolgáltatás: help@70mai.com
További információkért látogasson el a www.70mai.com 
weboldalra. Gyártó: 70mai Co., Ltd.
Cím: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Shanghai, Kína
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