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Atentionari 
 
Multumim pentru ca ati achizitionat acest produs. Inainte de a-l pune in functiune va 

rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare din acest manual pentru a asigura o 
utilizare corecta. Dupa ce veti parcurge aceste intructiuni va rugam sa pastrati intr-un loc 
sigur acest manual pentru a-l putea consulta ulterior daca va fi necesar. 

 

Instalarea si scoaterea unui card de memorie 
1. Introduceti cardul de memorie in slotul de card in directia indicata pana ramane fixat 

bine 
2. Pentru a scoate cardul de memorie, apasati usor pe el, apoi va iesi singur 
3. Daca nu exista nici un card introdus, pe ecran va va aparea mesajul “ No memory 

card” 
 

NOTE: 
1. Asigurati-va ca introduceti cardul in directia corecta, altfel puteti defecta cardul sau 

dispozitivul 
2. Dupa introducerea cardului in slotul de card, dispozitivul il va selecta automat pentru 

salvarea imaginilor 
3. Salvati documentele si datele de pe card si in alta parte, in cazul unor pierderi de date 

nu ne asumam resposabilitate 
 

Caracteristicile dispozitivului 
 

• DVR auto foarte mic si portabil pentru fotografiere, filmare si inregistrari audio  
• Iesire video HDMI HD 
• Ecran LTPS TFT LCD de 1,5 inch 
• Iesire AV 
• Camera video HD cu unghi larg de vizibilitate 
• Inregistrari video in format .AVI calitate H.264 
• Microfon incorporat 
• Poate filma in timp ce se incarca 
• Suporta carduri TF de inalta capacitate 
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Cadre si lungime inregistrari 
 
Card de memorie (1080P) 30F (720P) 60F 

16G 120 min 160 min 
8G 60 min 80 min 
4G 30 min 40 min 
2G 15 min 20 min 

 
NOTA: numarul fotografiilor ce pot fi efectuate depinde de setarile dispozitivului, subiect si 
cardul de memorie utilizat. 

Descriere dispozitiv 
 
Vedere frontala: 

 
 

Vedere de deasupra: 
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Vedere din spate: 
 

 

Incarcarea dispozitivului 
Pentru primele 3 utilizati ale DVR-ului auto, va rugam sa incarcati bateria timp de 12h 

doar dupa ce s-a descarcat complet, pentru ca aceasta sa aiba eficienta maxima. 
DVR-ul auto PNI Voyage S3 are o baterie reincarcabila incorporata.  
La prima incarcare procedati in felul urmator: 

1. Conectati DVR-ul auto la un calculator prin intermediul cablului de date din pachet, 
pentru a se incarca 

2. Pentru a-l incarca din masina conectati alimentatorul auto la DVR si apoi introduceti 
mufa incarcatorului in mufa de bricheta a masinii. In acest caz LED-ul indicator va fi 
albastru. Cand incarcarea este completa LED-ul albastru se va stinge. 

 
NOTE: 

1. Cand bateria este descarcata complet, DVR-ul auto nu va mai porni. In acest caz 
puneti-l la incarcat. 

2. Cand bateria este descarcata partial, DVR-ul auto se poate stinge sau ecranul va 
deveni alb. In acest caz, resetati dispozitivul si puneti-l la incarcat. 
 

Instructiuni de utilizare 
  
Pornirea/oprirea dispozitivului si selectarea modului de functionare: 

1. Apasati butonul de pornire pentru a porni dispozitivul 
2. Dupa pornire, dispozitivul va intra in modul de filmare implicit. Pentru a incepe 

filmarea apasati butonul OK, iar pentru a opri filmarea apasati din nou butonul OK. 
Fisierul video va fi salvat automat pe cardul de memorie. 

3. Pentru a fotografia, apasati butonul de captura din dreapta sus 
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4. In modul de filmare oprit, apasati butonul MODE pentru a accesa meniul. Apasati 
butoanele ◄► pentru a selecta optiunea dorita. 

5. Apasati butonul de pornire/oprire pentru a inchide dispozitivul. 
 
Descriere optiuni din meniu: 
Porniti dispozitivul din butonul de pornire/oprire apoi apasati butonul MODE pentru a 

accesa meniul de setari. Utilizati butoanele ◄► pentru a naviga prin meniu si realiza 
urmatoarele setari: 

 
- Rezolutie: 1920*1080(30 fps) sau 1280*720(60 fps) 
- Mod filmare: selectati durata fiecarui segment din filmarea ciclica : OFF = 

dezactivata, 2min, 5min sau10min  
- Data: selectati daca doriti afisarea datei in fisierul video: ON – activat, OFF – 

dezactivat 
- Intarziere: OFF - dezactivat, 5min sau 10min 
- Detectie miscare – dezactivat,activat 
- Frecventa: 50Hz, 60Hz. 
- LED: activat, dezactivat 
- Data/ora: utilizati ◄► pentru a creste/descreste apoi apasati butonul OK pentru 

confirmare. Dupa finalizare apasati butonul MENU pentru a parasi meniul 
- Limba de afisare: utilizati butoanele ◄► pentru a selecta limba de afisare dorita: 

Engleza, Chineza simplificata, Chineza traditionala sau rusa. Apasati butonul OK 
pentru confirmare si revenire la meniul anterior 

- Mod TV: NTSC/PAL 
- Formatare card de memorie: utilizati butoanele ◄► pentru a selecta YES si apoi 

apasati tasta Ok pentru a incepe formatarea cardului de memorie. Daca selectati 
optiunea NO , apasati apoi butonul OK pentru a parasi meniul. 

- Setari de sistem:   Restore factory settings => revenirea la setarile din fabrica.  
System info => afiseaza versiunea software-ului  
Card info => afiseaza informatii despre cardul de memorie.  

 
Inregistrari ciclice 
 
In mod implicit, DVR-ul auto va salva automat inregistrari de cate 5 minute in 

directorul video. Cand cardul de memorie este plin, dispozitivul va sterge automat prima 
inregistrare efectuata, pentru a face loc pentru ultima inregistrata. 
 

Filmare in timpul incarcarii 
Aceasta functie este valabila atat in cazul incarcarii de la bricheta auto cat si la 

incarcarea de la un PC prin cablul USB.  
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Dupa conectarea DVR-ului auto la un incarcator si apoi pus la incarcare va incepe 
automat sa inregistreze si sa salveze un fisier video la fiecare 5 minute. 
NOTE:  

1. Daca dispozitivul este conectat la un calculator dar nu poate filma in timpul incarcarii, 
va rugam sa opriti dispozitivul, scoateti mufa de alimentare din el si apoi reconectati-l. 

2. Daca incarcati dispozitivul de la bricheta auto, la pornirea masinii DVR-ul auto va 
porni automat inregistrarea. La oprirea motorului DVR-ul va salva automat 
inregistrarea si se va inchide dupa 5 secunde. Daca doriti continuarea inregistrarii si 
dupa ce motorul masinii a fost oprit, activati functia de intarziere, descrisa la punctul 1 
din meniu.  
 
Utilizare DVR-auto ca si camera web pentru calculator 
Cand camera este oprita conectati cablul USB la dispozitiv si apoi la un calculator. Pe 

ecran va aparea o lista de optiuni din care trebuie sa selctati PC-CAM utilizand butoanele 
▲▼. 
 

Vizionare inregistrari pe televizor 
Conectati DVR-ul auto la un televizor prin intermediul cablului AV din pachet. 

Selectati fisierul dorit apoi apasati butonul OK pentru a incepe redarea acestuia direct pe 
televizor. 

Specificatii tehnice 
 

Senzor imagine COMS 
Lentile 140º 
Distanta de focalizare 12cm~infinit 
Ecran 1.5” LTPS TFT LCD 
Iesire TV NTSC/PAL 
Format Video  AVI (H.264) 
Rezolutie Video 1920*1080(30 fames/s);1280*720(60 fames/s) 
Memorie Externa: TF card (max. 64G ) 
Conectori USB 2.0/HDMI OUT/AV 
Baterie 1000mAh 
USB USB 2.0 
Dimensiuni 80 x 68 x 70 mm 
Temperatura/Umiditate de 
functionare 

0~40ºC / 10%~80% 
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Probleme si raspunsuri 
 

 Dispozitivul nu porneste => posibil ca bateria sa fie descarcata complet. Puneti-l la 
incarcat 

 Nu se poate inregistra => inlocuiti cardul de memorie cu unul de capacitate mai mare sau 
verificati daca este introdus corect 

 Nu se vede nimic pe televizor => verificati conexiunea  cablului HDMI. Utilizati doar 
cablul AV din pachet. 

 Imegini inregistrate neclare => stergeti lentilele la lumina cu o carpa moale inainte de 
utilizare. 
 

NOTA: dispozitivul functioneaza similar unui calculator, daca nu functioneaza 
corespunzator va rugam sa-i dati un reset. 
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