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Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga hranite na 
varnem.

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali 70mai Dash Cam Lite

70mai Dash Cam Lite je opremljen s profesionalnim čipom za snemanje 
videoposnetkov in slikovnim senzorjem za zajemanje visokokakovostnih 
videoposnetkov.

Navodila

Optično preberite spodnjo kodo QR, da dobite spletni uporabniški priročnik. 
Izdelek uporabite v skladu z navodili v uporabniškem priročniku.

Aktiviranje 70mai Dash Cam Lite

70mai Dash Cam Lite morate aktivirati z aplikacijo 70mai. Če želite 
prenesti in namestiti aplikacijo, poiščite »70mai« v Trgovini Google Play 
(Android) ali App Store (iOS).
Aplikacijo lahko prenesete s skeniranjem spodnje QR kode:MiSho
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V aplikaciji 70mai izberite "Dodaj napravo" in dokončajte aktivacijo v skladu 
s pozivi.

Pregled izdelka

Namestitev

USB vmesnik

Vhod za spominsko kartico

Indikatorska lučka

Funkcijske tipke
Gumb za vklop

Zvočnik

Kamera

Izdelek namestite po spodnji metodi.
1. Namestite elektrostatično nalepko

Očistite vetrobransko steklo in položite elektrostatično nalepko na 
priporočeno območje, kot je prikazano na spodnji sliki.

Odstranite zračne mehurčke med nalepko in steklom.

2. Namestite nosilec

Nosilec pritrdite na pomično ploščo, kot je prikazano na spodnji 
sliki. Ko bo postavljen, boste zaslišali zaskok.
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3. Namestite nosilec kamere na vetrobransko steklo

Odstranite zaščitni pokrov z nosilca in pritrdite podstavek nosilca 
na sredino elektrostatične nalepke. Prepričajte se, da je telo Dash 
Cam vzporedno s tlemi.

Pritisnite nosilec, da ga tesno pritrdite na elektrostatično nalepko.

4. Priključite kabel USB na vtičnico vžigalnika
Kabel poravnajte z zgornjim robom vetrobranskega stekla in ga 
pritrdite vzdolž sovoznikove strani in predalčka za rokavice, kot 
je prikazano spodaj.
Kabel priključite na napajalnik in ga vstavite v vtičnico vžigalnika.

Opomba: Posoda cigaretnega vžigalnika je lahko v vašem avtomobilu drugače 
nameščena. Slika je samo referenčna.

Steber A

Opomba: Priloženo orodje lahko uporabite, da skrijete napajalni kabel pod 
gumijastim tesnilnim trakom.

5. Prilagodite kot kamere Dach Cam
Vklopite Dash Cam in prilagodite kot kamere navzgor in navzdol 
glede na zaslon za predogled, da zagotovite, da je kamera obrnjena 
spredaj.

Pripomočki

To napravo lahko uporabljate skupaj s 70mai GPS držalom 
(naprodaj posebej).

Po pravilni namestitvi in povezavi z nosilcem lahko v napravi 
omogočite ADAS in druge funkcije.

Optično preberite spodnjo kodo QR, da dobite spletni uporabniški 
priročnik.
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Varnostni ukrepi

Pred uporabo izdelka natančno preberite vse varnostne ukrepe in 
navodila, da zagotovite pravilno in varno uporabo.
1. Ta izdelek snema video posnetke zunaj vozil, ki se premikajo. 
Voznikov in potnikov ne more zaščititi pred nesrečami. Prevzeta ne 
bo nobena odgovornosti, če se uporabnik zaplete v katero koli 
prometno nesrečo in / ali utrpi kakršno koli izgubo zaradi okvare 
izdelka, izgube informacij ali delovanje izdelka.
2. Zaradi razlik v tipu vozila, voznih nastavitvah, okolju in drugih 
razlik deli izdelka ali celoten izdelek v nekaterih okoliščinah morda 
ne bo deloval normalno. Naprava morda ne bo snemala normalno 
zaradi izgube vira napajanja, nenormalnih temperatur in / ali 
vlažnosti, trkov, poškodb kartice SD in drugih razlogov. Ne 
zagotavljamo, da bodo vsi posneti videoposnetki v določeni situaciji 
popolnoma shranjeni. Slike, posnete s tem izdelkom, so samo 
referenčne.
3. Izdelek pravilno namestite. Ne blokirajte voznikovega vida. Ne 
ovirajte zračne blazine. Izdelek naj bo oddaljen vsaj 20 cm od 
voznika in potnikov. Nepravilna namestitev izdelka lahko povzroči 
okvaro in poškodbe izdelka.
4. Za preprečitev težav z združljivostjo uporabite avtomobilski 
polnilnik in kabel USB, ki sta priloženi tej napravi. 70mai ni 
odgovoren za kakršno koli izgubo zaradi uporabe nestandardnih 
avtomobilskih polnilnikov in kablov USB.
5. Pomnilniška kartica ni vključena v paket. Kupiti jo boste morali 
posebej.

 

 

  

  

 
 

6. Uporabite SD kartico s kapaciteto med 16 GB in 64 GB ter 
hitrostjo branja in pisanja, ki ni nižja od razreda 10. Pred uporabo 
formatirajte SD kartico.
7. Ko izdelek deluje, ne vstavljajte ali izvlecite SD kartice, da ne 
poškodujete kartice.
8. SD kartica se lahko po ponavljajoči uporabi poškoduje. 
Pravočasno zamenjajte SD kartice, da ohranite pravilno 
snemanje. Ne bomo prevzeli nobene odgovornosti, ki bi nastala 
zaradi SD kartic.
9. Ta naprava je opremljena z vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče 
odstraniti.
Naprave ne razstavljajte sami. Baterija (baterija ali sestavljena 
baterija) ne sme biti izpostavljena pregrevanju, kot so sončna 
svetloba, ogenj ali podobno.  Če baterijo zamenjate nepravilno, 
obstaja nevarnost eksplozije, tako da jo lahko zamenjate samo z 
baterijo iste ali enakovredne vrste.
10. Naprava ne sme biti izpostavljena kapljicam vode ali vodnim 
kapljicam. Naprava naj bo suha, da se izognete okvari baterije.
11.  Če je baterija deformirana, otekla ali pušča, takoj prenehajte 
uporabljati izdelek in se obrnite na  oddelek za pomoč strankam.
12. Izdelka ne stresajte in ne pritiskajte. Močan udar ali tresenje 
lahko povzroči nepopravljivo  škodo na izdelku.
13. Izdelka ne  čistite s kemičnimi topili ali  čistili.
14. Ta izdelek ne sme biti v bližini močnih magnetnih polj, da se 
izognete poškodbam.
15. Tega izdelka ne uporabljajte pri temperaturah, višjih od 60  ℃
ali nižjih od -10  ℃.MiSho
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Specifikacije

Model: Midrive D08

Slikovni senzor: SONY IMX307
Ločljivost: 1920 × 1080
Kamera: FOV 130 °
Brezžična povezava: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n / 2.4GHz
G-senzor: senzor pospeška
Razširljiv pomnilnik: kartica MicroSD s kapaciteto 16-64 GB in hitrostjo 
branja / pisanja Class10 in več

Podprti OS: Android4.4 / iOS9.0 in novejši
Napajanje: avtomobilski vžigalnik
Tip baterije: Li-polimerna baterija
Kapaciteta baterije: 500mAh
Vhod: 5V == 1,5A
Delovna temperatura: -10 ℃ ~ 60 ℃
Mere: 82 × 58,2 × 40,5 mm

16. Upoštevajte, da se temperatura ohišja med delovanjem naprave 
dvigne.
17. Ta izdelek uporabljajte v skladu z zakonodajo.

FCC

Spremembe ali dopolnitve, ki jih proizvajalec, ki je odgovoren za 
skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo 
pooblastilo za upravljanje opreme.
Ta oprema je bila preizkušena in je ugotovljeno, da ustreza 
omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 
pravil FCC.
Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito 

pred škodljivimi motnjami v stanovanjski instalaciji. Ta oprema 
ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in,  
če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko 
povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Nima 
nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do 
motenj.
Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali 
televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in 
vklopom opreme,  uporabnik naj poskuša motnje odpraviti z enim
 ali večimi ukrepi:
- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je 
priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega / 
televizijskega tehnika.
Ta naprava je v skladu z delom 15 pravil FCC. Uporaba je 
odvisna od naslednjih dveh pogojev: (1) ta naprava ne sme 
povzročiti škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti 
kakršne koli prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko 
povzroči neželeno  delovanje.MiSho
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Service: help@70mai.com
For further information, please go to www.70mai.com
Manufacturer: 70mai Co., Ltd
Address: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, 
Shanghai, China

 Ta oprema je v skladu z omejitvami FCC za izpostavljenost sevanju, 
določenimi za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in 
uporabljati na razdalji najmanj 20 cm med radiatorjem in telesom. Ta 
oddajnik ne sme biti lociran ali delovati skupaj z drugo anteno ali 
oddajnikom.

Vsebina paketa

1. 70mai Dash Cam Lite × 1
2. USB kabel × 1
3. Napajalnik × 1
4. Elektrostatična nalepka × 1 

5. Toplotno odporno lepilo × 1 

6. Montažni nosilec × 1
7. Uporabniški priročnik × 1
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