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Termék áttekintés

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

① C típusú tápcsatlakozó

② Kamera

③ Mikrofon

④ Szellőzőnyílások

⑤ Indikátor

⑥ Bekapcsológomb

⑦ Hőálló ragasztó

⑧ Hegy

⑨ Tápkábel lyuk

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

Telepítés

1. Az elektrosztatikus matrica felhelyezése

Tisztítsa meg a szélvédőt, és helyezze az elektrosztatikus matricát az ajánlott helyre az ábrán látható 
módon. Kerülje el a szélvédő szélét, és válassza ki a sík és sima területet a felszereléshez.

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

2. A műszerfal behelyezése a tartóba
Illessze be a műszerfalat a tartóba úgy, hogy a tápcsatlakozó befelé nézzen, amíg kattanó hangot nem hall. És akkor 
a műszerfal jól be van szerelve.
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3. A tápkábel csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tápkábelt a dasm cam C típusú tápcsatlakozójához. Húzza meg a tápkábelt, és ellenőrizze, hogy 
megfelelően van-e csatlakoztatva.

4. A zárójel beillesztése
Forgassa el a konzol rögzítését, és tegye a hőálló ragasztófelületet az első szélvédő felé.

Távolítsa el a védőfóliát a hőálló ragasztóról, és ragassza fel a tartót az elektrosztatikus 
matricára a pontozott területre.

Nyomja meg a tartót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy szilárdan rögzítve van az elektrosztatikus matricán.

5. A tápegység csatlakoztatása
Az ábrán látható módon vezesse végig a tápkábelt a szélvédő tetején, le az A-oszlopon és a kesztyűtartó 
körül úgy, hogy a tápcsatlakozó a szivargyújtó közelében legyen. Csatlakoztassa a tápkábelt az autós 
töltőhöz, majd dugja be a töltőt a szivargyújtó aljzatba.

Megjegyzések:

● Használja a mellékelt feszítővasat, hogy elrejtse a tápkábelt a jármű tetőburkolata alatt, és a gumitömítést 
az A-oszlop mentén.

● Gépjárműtől függően a szivargyújtó aljzat eltérő helyzetben lehet. A mellékelt ábra csak tájékoztató 
jellegű.

6.A műszerfal szögének beállítása
Csatlakoztassa a műszerkamerát a 70mai alkalmazáshoz a használati útmutató utasításait követve. Kapcsolja 

be a műszerkamerát, és állítsa be a kamera szögét az alkalmazás előnézeti képernyője alapján.
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Gomb funkciók

A különböző funkciók végrehajtásához nyomja meg többször a bekapcsológombot.

Állapot

Kikapcsolt

Művelet Funkció

Kapcsolja be a készüléket

Kapcsolja be/ki a Wi-Fi-t

Nyomja meg egyszer

Nyomja meg egyszer

Nyomja meg 4-szer egymás után Formázza meg a beépített memóriakártyát

Gyári beállítások visszaállítása
Bekapcsolva

Nyomja meg 5-ször egymás után

Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig Kapcsolja ki a készüléket

Erősítse meg a csatlakozási jogosultságot

Az eszköz kényszerített leállítása

A csatlakozási kérelem fogadása

A működési folyamat során

Nyomja meg egyszer

Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 15 másodpercig

Csatlakozás a 70mai alkalmazáshoz

Ezt a terméket a 70mai alkalmazással együtt kell használni. Használja telefonját a „70mai” kifejezésre az alkalmazásboltokban, vagy olvassa be 
az itt felsorolt   QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Megjegyzés: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb verzió szükséges ahhoz, hogy mobiltelefonnal csatlakozhasson a műszerfal Wi-Fi hotspotjához.

A kapcsolat létrehozásáról a felhasználói útmutatóban olvashat. A 

70mai Dash Cam M500 Wi-Fi hotspot információi:

● Hotspot neve: 70mai_M500_XXXX (A hotspot nevét az eszköz címkéjén találja.)
● Alapértelmezett jelszó: 12345678

Használati útmutató

Olvassa be a QR-kódot a felhasználói útmutató eléréséhez. Az útmutató részletes termékinformációkat tartalmaz, beleértve a funkciók leírását. Használat 
előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy elkerülje a helytelen használatból eredő károkat.
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Hangvezérlés

A Dash cam támogatja a hangvezérlést. A műszerfal működése során a felhasználó hangutasításai elindítják a műszerfal megfelelő funkcióit.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a dash cam csak az angol hangutasításokat támogatja, és a műszerfal rendszernyelvét angolra kell állítani a hangvezérlés 
funkció használata előtt.

A támogatott hangutasítások a következők:

Hangutasítás

Fotózni

Funkció

A Dash cam fényképet készít, és elmenti az albumba.

Készítsen videót A Dash cam rögzít egy vészhelyzeti videót, és tárolja azt a vészhelyzeti videó könyvtárban.

Hangrögzítés engedélyezése A Dash cam hangot és videót is rögzít.

Hangfelvétel letiltása A Dash cam nem rögzít hangot, csak videót.

Hotspot megnyitása A Dash cam Wi-Fi hotspotja be lesz kapcsolva.

Hotspot bezárása A Dash cam Wi-Fi hotspotja ki lesz kapcsolva.

Megjegyzés: Ha a dash cam csatlakoztatva van a 70mai alkalmazáshoz, a hangutasítás nem támogatott.

Műszaki adatok Csomagolási lista

Termék: Dash Cam

Modell: M500

Felbontás: 2592 × 1944 

Objektív: FOV 170°/ F2.0 

Bemenet: 5V 2A

Tápellátás: Autós szivargyújtó 

Akkumulátor típusa: Li-ion akkumulátor

1. 70mai Dash Cam M500 × 1

2. Tápkábel × 1

3. Dual USB autós töltő × 1

4. Konzol × 1

5. Elektrosztatikus matrica × 2

6. Bekötési feszítővas × 1

7. Öntapadó matrica × 2 (1 darab előre felhelyezve a tartóra)

8. Felhasználói kézikönyv × 1
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Óvintézkedések

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

● A műszerfal arra szolgál, hogy segítse a járművezetőket a járművön kívüli környezet rögzítésében. A műszerfal nem garantálja a felhasználó vezetési biztonságát. Nem 
vállalunk felelősséget semmilyen balesetért, kárért vagy információvesztésért, amelyet a műszerfal vezetés közbeni működtetése okoz.

● A jármű körülményei, a vezetési stílus, a vezetési környezet stb. eltérései miatt előfordulhat, hogy egyes funkciók nem működnek megfelelően. Áramkimaradás, a normál működési hőmérséklet- 
vagy páratartalom-tartományon kívüli környezetben történő használat vagy ütközés a műszerfal rendellenes működését okozhatja. Nincs garancia arra, hogy ez a műszerfal minden 
körülmények között megfelelően működik. Az ezzel a műszerfali kamerával rögzített videók csak tájékoztató jellegűek.

● Az eMMC (Embedded Multi Media Card) a műszerfalba van beépítve tárolás céljából. A memóriakapacitásra vonatkozó információkat a műszerfal és a termékdoboz 
címkéjén találja.

● Szerelje fel megfelelően ezt a műszerkamerát, és ne takarja el a vezető látóterét, és ne zárja el a jármű légzsákját, hogy elkerülje a termék meghibásodását vagy személyi sérüléseit.
● Használja a mellékelt autós töltőt, tápkábelt és egyéb tartozékokat, hogy elkerülje a termék nem megfelelőség miatti meghibásodását. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy 

kárért, amelyet nem eredeti autós töltő vagy tápkábel használata okozott.
● A műszerfal beépített akkumulátorral van felszerelve, amely nem távolítható el. Ne szerelje szét a műszerfalat. Ne tegye ki az elemeket vagy akkumulátorcsomagokat napfénynek, tűznek vagy 

olyan környezetnek, ahol a környezeti hőmérséklet rendkívül magas. Az akkumulátor helytelen behelyezése esetén robbanásveszély áll fenn, ezért csak azonos vagy azzal egyenértékű 
akkumulátort használjon, és cserélje ki.

● Tartsa távol a műszerkamerát a vízcseppektől és a fröccsenő víztől. Az akkumulátor meghibásodásának elkerülése érdekében tartsa szárazon a készüléket.

● Ha az akkumulátor deformálódik, megduzzad vagy szivárogni kezd használat vagy tárolás során, a biztonsági problémák elkerülése érdekében azonnal hagyja abba a műszerfal használatát, és 
forduljon a vevőszolgálathoz.

● Soha ne mossa a műszerfalat vegyi oldószerrel vagy tisztítószerrel.
● Tartsa távol a műszertárat erős mágneses mezőktől, mert ezek károsíthatják a műszerfalat.
● Ne használja a műszerkamerát 60°C feletti vagy -10°C alatti hőmérsékletű környezetben.
● Egy ideig tartó munkavégzés után a műszerfal házhőmérséklete megemelkedik, kérjük, legyen óvatos, amikor megérinti.
● Ezt a műszerfalat csak a törvény által megengedett keretek között használja.

Szabályozási megfelelőségi információk
WEEE információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan 
háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre 
és az emberi egészségre gyakorolt   lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint 
feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban.

EU megfelelőségi nyilatkozat
A gyártó ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak és módosításoknak. Az EU-
megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: https://help.70mai.asia/1193.html
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Biztonsági információk

Vigyázat
● Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy elvágása, ami robbanást okozhat.
● Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
● Rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
● Ez a készülék beépített akkumulátorral van felszerelve, amely nem eltávolítható vagy cserélhető. Ne szerelje szét vagy módosítsa az akkumulátort egyedül.
● Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cseréje meghiúsíthatja a biztosítékot (például bizonyos lítium akkumulátortípusok esetében).

FCC Figyelem

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a 
határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, 
használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, 
hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg 
kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

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 viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Ez a berendezés megfelel az FCC szabályozatlan környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a 
radiátor és a test között legalább 20 cm távolság legyen. Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni, illetve együtt működtetni.

FCC azonosító: 2AOK9-M500

Szolgáltatás: help@70mai.com

További információkért látogasson el a www.70mai.com 

weboldalra. Gyártó: 70mai Co., Ltd.

Cím: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, Kína
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