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Despre 
Continutul acestui document este creat in scop de informare si poate fi modificat fara informare in 
prealabil. Am facut eforturi sa ne asiguram ca acest manual este detaliat si complet.  Cu toate 
acestea, nu ne asumam nicio raspundere pentru eventualele erori și omisiuni care ar putea aparea. 
Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica caracteristici fara a anunta in prealabil. 

Introducere   
Va multumim ca ati achizitionat DVR-ul auto Full HD, STREET GUARDIAN NIGHT.  

STREET GUARDIAN NIGHT este o camera auto robusta si compacta, cu un design modern si stilizat, 

care este capabil sa inregistreze imagini video in timp ce conduceti. Un martor de incredere in caz 

de accident sau evenimente neprevazute. 

Acest produs pastreaza aspectului original al masinii si nu va obstructioneaza vizibilitatea sau sa va 

incomodeze la condus.  

In comparatie cu alte camere auto, STREET GUARDIAN NIGHT iese in evidenta prin design-ul exclusivist 

si elegant, ce se potriveste in orice masina.  

Functii principale: 

• Camera auto FULL HD 

• Inregistrari de calitate HD 1080P 

• Inregistrare HDR (High Dynamic Range) 

• Imagini clare pe timp de noapte sau in conditii de lumina slaba  

• ADAS (Advanced Driving Assistance System) 

• G Sensor 

• Fisierele sunt protejate in caz de urgenta 

• Inregistrare cu sunet 

•    Iesire HDMI, etc.     

Atentie!  
• Acest manual contine informatii despre utilizarea dispozitivului, functionarea acestuia, specificatii 

tehnice si masuri de precautie. Va recomandam sa cititi cu atentie manualul inaintea utilizarii si 

pastrati-l pentru informatii ulterioare. Aceasta camera va va fi folositoare pentru mult timp. 
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• Nu folositi camera in conditii de umezeala. STREET GUARDIAN NIGHT nu este rezistent la apa. 

Nu expuneti dispozitivul la contactul cu apa sau ploaie   

• Nu incercati sa desfaceti dispozitivul si sa-l reparati: aceasta va anula garantia. Daca intampinati 

probleme, va rugam sa contactati service-ul autorizat.  

• Pentru curatarea camerei nu folositi substante chimice sau solventi de curatare, ci doar un material 

moale putin umezit. 

• Pentru a obtine clipuri video de calitate, nu utilizati STREET GUARDIAN NIGHT in conditii de praf 

excesiv sau ceata.  

• Cand camera nu mai este functionala, nu o aruncati la intamplare si nu o aruncati in foc, poate 

exploda. 

• Localizarea GPS este doar estimativa si nu ar trebui sa influenteze conditiile normale de conducere. 

Aceasta caracteristica nu asigura afisarea exacta a locatiei. 

• Acuratetea localizarii GPS poate diferi din cauza vremii sau locatiei cum ar fi cladiri inalte, tunele, 

parcari subterane, sau paduri. Semnalul satelit GPS nu poate patrunde prin materiale solide (cu 

exceptia sticlei). Geamurile fumurii pot infuenta receptionarea semnalului GPS. 

• Camera nu este destinata pentru uz comercial si se incadreaza in limitele permise de lege. 

Compania noastra NU este responsabila pentru fisiere pierdute in timpul utilizarii. 

• Datorita legilor si din motive de siguranta, nu operati camera in timp ce conduceti. 

Continutul pachetului 
• Camera auto Street Guardian Night 

• Ventuza de prindere cu GPS 

• Alimentator pentru bricheta auto 12V 

• Cablu de conectare la PC 

Note de montaj 
• Montati camera langa oglinda retrovizoare pentru a obtine unghiul ideal de vizualizare. Nu 

montati camera intro zona unde va poate obstructiona vizibilitatea la conducere. 

• Asigurati-va ca lentina este in directia stergatoarelor de parbriz, pentru beneficia de imagini 

clare chiar si atunci cand ploua. 

• Nu atingeti lentina cu degetele. Grasimea de pe degete poate ramane pe lentila si poate afecta 

claritatea imaginilor. Curatati lentila regulat. 

• Nu montati camera pe geamuri fumurii, pentru a evita deteriorarea foliei. 

• Asigurati-va ca pozitia de montare nu este impiedicata de geamuri fumurii . 
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Descrierea comenzilor   
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Nr.     Nume  Functie   Descriere  

1 Conector GPS Conector GPS Cand este activata functia GPS, pictograma specifica este 
afisata pe ecran. Acest GPS afiseaza coordonatele de 
longitudine si latitudine, fara functie de navigatie.  

2.  Interfata HDMI Iesire imagine HD Pentru a viziona imaginile inregistrare pe un televizor HD cu 
ajutorul unui cablu HDMI. 

3.  Suport GPS Suport de montaj       Se monteaza suportul pe camera. 

4.   Port USB Stocare/incarcare 1. Conectati cablul USB pentru inregistrare si vizualizarea 
imaginilor inregistrate. 

2. Conectati cablul USB pentru alimentare la masina. 

3. Conectati cablul USB la PC pentru descarcarea imaginilor. 

5. Pornire / 
Captura imagine  

Pornire/Oprire si  
Fotografiere 

1. Pornire: Apasati scurt pentru a porni camera. Indicatorul 
LED se va aprinde. 

2. Oprire: Apasati lung pentru a opri camera. Indicatorul LED 
se va stinge. 

3. Take photos: In the photograph mode, short press to take 
photos 

4. Fotografiere: In modul video, in timp ce se inregistreaza, 
apasati scurt butonul MODE pentru a salva o fotografie. 

5. In modul de Redare: apasati scurt pentru a comuta intre 
directorul de fisere protejate sau neprotejate. 

6.  MODE Comuta intre 
modurile 
 Foto / Video / 
Redare 

1. In modul Video: apasati scurt pentru a comuta pe modul 
Foto. 

2. In modul Foto: apasati scurt pentru a comuta pe  modul de 
Redare. 

3. In modul de Redare: apasati scurt pentru a comuta pe 
modul Video. 

4. In Meniu: apasati scurt pentru a comuta intre setari 
generale si setari ale modurilor si invers. 

7.  MENU Fotografiere/ 
Inregistrare/ Redare, 
setari functionale 

1. In modul Video: apasati scurt pentru a modifica setarile de 
inregistrare video 

2. In modul Foto:  apasati scurt pentru a modifica setarile de 
fotografiere 

3. In modul de Redare: apasati scurt pentru a modifica 
setarile de redare 
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8. Buton SOS 

 

Apasati pentru a 

proteja fisierul 

In timpul inregistrarii apasati pentru a proteja fisierul. 
NOTA: Cand apasati butonul SOS, camera creeaza un 
nou fisier in directorul cu fisiere protejate. 
Dupa 1 minut camera va relua inregistrarea in 

directorul cu fisiere deblocate 

9. Ecran LCD    

10. LED   

11.  UP Sus/ 

Porneste/Opreste  

functia de 

inregistrare audio 

1. In Meniu: Sus 

2. In modul Video: apasati scurt pentru a porni/opri 

inregistrarea audio 

12.  OK / REC 1.Pornire/Oprire 
Inregistrare video 

2.Fotografiere  

3.Confirmare 

meniu 

1. In modul Video: apasati scurt pentru a porni sau 
opri inregistrarea 

2. In modul Foto: apasati scurt pentru a fotografia 
 

3. In Meniu: activeaza si confirma setari 

13.  DOWN Jos In Meniu: Jos 

14. Microfon   

15.  Slot card  Slot card MicroSD  Introduceti un card micro SD in acest slot 

16.  Reset Reset 1. Apasati scurt pentru a reseta camera.  

                                       Aceasta se va opri. 

17 Lentila Lentila 
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Notiuni de baza 
Introducerea cardului de memorie 
1. Introduceti cardul de memorie cu contactele aurii spre spatele camerei. Apasati cardul de 

memorie pana acesta se blocheaza in locas. 

2. Pentru a scoate cardul: apasati pe cardul de memorie si acesta va iesi din locas. 

Nota: 

Nu scoateti sau introduceti cardul de memorie cand dispozitivul este pornit. Acest lucru poate 

deteriora cardul. 

Utilizati carduri de memorie cu clasa 10. 

Este recomandat sa formatati cardul inainte de utilizare. 

Montajul in vehicul 
Montati pe parbriz 

1. Atasati suportul pe dispozitiv. Impingeti camera in suport pana ce auziti click. 

2. Pozitionati ventuza pe parbriz. 

Instructiuni de incarcare si pornire/oprire  
Incarcare 

1. Pentru alimentarea dispozitivului si incarcarea acumulatorului intern folositi doar adaptorul 

original pentru auto sau cablul USB.  

2. Conectati cablul USB ce vine de la alimentatorul de priza auto in portul USB al camerei. 

3. Conectati celalalt capat al cablului de alimentare in priza auto a vehiculului. Cand porniti 

masina, camera porneste automat. 

Atentie: La unele vehicule priza de bricheta nu opreste alimentarea dupa oprirea masinii, ceea 

ce inseamna ca nu va functiona pornirea si oprirea automata. Prin urmare camera va trebui 

pornita si oprita manual.  

Nota: 

LED-ul albastru se aprinde cand acumulatorul se incarca (o incarcare completa dureaza 

aproximativ 120 minute). Dupa incarcare LED-ul se va stinge.  

Pornire si oprire automata 

Dupa ce ati alimentat camera STREET GUARDIAN NIGHT la priza de bricheta a masinii, va incepe 

intregistrarea automat la pornirea vehiculului si la oprire va opri inregistrarea. 
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Atentie: La unele vehicule priza de bricheta nu opreste alimentarea dupa oprirea masinii, ceea 

ce inseamna ca nu va functiona pornirea si oprirea automata. Prin urmare camera va trebui 

pornita si oprita manual. 

Pornire si oprire manuala 

1. Apasati scurt butonul de pornire: LED-ul indicator se va aprinde rosu.  
2. Intrati in modul Video si apasati lung butonul de pornire: LED-ul indicator se va stinge.  

Atentie: in cazul in care baterie este scazuta, camera va emite un semnal acoustic dupa care se va     

opri.  

Reincarcare  

Pentru a reincarca camera auto, conectati-o la un PC prin cablul USB. 

Camera trebuie sa fie alimentata mereu, atat timp cat este in utilizare: in timp de repaos, autonomia 

acumulatorului este de aproximativ 10 minutes; daca este folosita pentru o perioada mai mare, 

trebuie alimentata cu ajutorul cablului.   
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Intructiuni de baza pentru operare Foto / Video / Redare  
Modul video si inregistrare 

• Apasati butonul MODE pana cand intra in modul Video (in coltul din stanga sus este afisata o 

pictograma specifica modului video) 

• Apasati scurt butonul OK/REC pentru a incepe inregistrarea. Indicatorul rosu de pe ecran va 

incepe sa clipeasca, indicand faptul ca inregistrarea este activa. Pentru oprirea inregistrarii, 

apasati scurt butonul OK/REC. 

 

Modul foto 

• Apasati butonul MODE pentru a comuta in modul Foto (in coltul din stanga sus este afisata o 

pictograma specifica modului foto) 

• Apasatu scurt butonul Power sau OK/REC  pentru a fotografia. Ecranul va clipi o data. 

Atentie: Camera poate face maxim 50 fotografii.  

Modul de redare 

1. Apasati scurt butonul MODE de 2 ori pentru a comuta pe modul de Redare (pictograma 

specifica va aparea in coltul stanga sus) 

2. Apasati scurt butonul de pornire pentru a comuta intre directorul de fisiere protejate si cele 

neprotejate. 

3. Pentru a selecta fisierul dorit, folositi tastele UP/DOWN.  

4. Apasati butonul OK pentru a reda fisierul selectat. 
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Setari 
Setari inregistrare video 

1. Dupa pornirea dispozitivului, comutati in modul Video  
2. Apasati scurt butonul MENU pentru a modifica setarile de inregistrare video (pictograma pentru 

modul video va aparea in coltul dreapta sus al ecranului) 
3. Aveti disponibile urmatoarele setari:  

• Rezolutie Video 
• Calitate imagine 
• Detectie Advanced Driving Assistant System 
• Detectie miscare 
• G sensor  
• Mod parcare 
• Divizare fisier 
• Microfon pornit 
• Anti-flicker  

4. Utilizati butoanele UP/DOWN pentru a naviga prin meniul de setari, apasati OK pentru a modifica 
setarea selectata. 

Atentie: in timpul inregistrarii nu puteti intra in meniu, mai intrai trebuie sa opriti inregistrarea. 

 
 

Rezolutie video: 1920*1080 60P,  1920*1080 30P,  HDR 1920*1080 30P 
HDR (High Dynamic Range) este o functie ce reproduce un spectru mai larg al luminii captate si face ca 
inregistrarile video sa fie luminate mai bine si culorile mai intense. Functia HDR imbunatateste contrastul pe 
timpul inregistrarii video si este foarte folositor in conditii de lumina scazuta.  
Calitate imagine: Super fine / Fine / Normal 
Detectie Advanced Driving Assistant System (ADAS): on/off. In mod implicit aceasta functie este dezactivata. 
Recomandam activarea acestei functii daca doriti sa folositi functiile LDWS si explicate mai jos. 
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Advanced Driving Assistant System (ADAS): 
• LDWS - Lane Departure Warning system: cand vehiculul depaseste marcajul de banda de pe carosabil, aceasta functie 

va va avertiza. 

• FCWS - Front Collision Warning system: veti fi atentionat cu 3 secunde inainte de un posibil accident, in cazul in care 
spatiu de franare scade excesiv.  

Detectie miscare: On/Off.  In mod implicit aceasta functie este dezactivata. Inainte de activarea functiei, trebuie sa 
selectati “Auto off” OFF (Dezactivare oprire automata).     
Cu aceasta functie dezactivata, camera va incepe sa inregistreze automat la orice detectie de miscare si va opri 
inregistrarea cand nu va mai detecta miscare. 
Important: detectia de miscare percepe doar miscari evidente; drept urmare poate cauza ca inregistrarile sa fie 
sacadate, deoarece nu percepe miscarile foarte fine. 
Setari G sensor: Off / High / Medium / Low  
Cand G sensor este activat, in caz coliziune al vehiculului automat va salva si va proteja fisierul.  
Mod parcare: On/Off. In mod implicit aceasta functie este dezactivata.  
Pentru activare, setati “Parking Mode” in meniu si selectati ON.  
Cand vehiculul este miscat, din cauza unei coliziuni, camera va porni automat si va incepe inregistrarea. STREET 
GUARDIAN NIGHT va inregistra 1 minut iar fisierul va fi protejat de rescrierea ciclica. 
Divizare fisier: Off / 1min / 3min / 5min 
Cand acest mod este dezactivat (OFF), camera nu mai inregistreaza daca cardul este plin.  
Daca acest mod este activat,  camera va continua sa inregistreze si va rescrie peste vechile fisiere. Fisierele protejate nu 
vor fi sterse.  
Microfon pornit. In mod implicit aceasta functie este activata. Camera inregistreaza video cu sunet.  
Cand aceasta functie este dezactivata (OFF), va inregistra video FARA sunet.  
Anti-flicker: 60Hz / 50 Hz  

 

Setari sistem  
  Porniti camera auto si intrati in modul Video (pictograma pentru modul video va aparea in coltul dreapta sus al       
  ecranului) 

Apasati scurt butonul MENU pentru a intra in seterile video, apoi apasati butonul MODE pentru a comuta pe 
setarile sistemului (o rotita albastra va fi afisata in coltul dreapta sus al ecranului). Urmatoarele setari sunt 
disponibile: 

• Language 

• ID driver   

• Time/date   

• Time zone  

• Stamp 

• Format 

• Reset 

• Auto power off  

• SD card info 

• Tone (beep sound) 

• Display back light off 

• Over speed warning setting 

• Version information 



11 

Operare: 
1. Folositi butoanele Up/Down pentru a naviga prin meniul de setari 
2. Apasati OK pentru a edita setarea pe care ati selectat cu butoanele Up/Down  
3. Pentru confirmare, apasati OK; daca nu vreti sa salvati modificarile, parasiti editarea setarii prin 

apasarea tastei MENU. 

 
Language: selectati limba dorita 
Driver ID: Introduceti numele dumneavoastra (folositi tastele Up/Down pentru a schimba litera, 
apasati OK pentru a trece la urmatoarea (maxim 9 litere), apasati MENU pentru a salva. 
Time/date: setati anul/luna/ziua si ora. Apasati tasta MODE pentru a schimba campul, Up/Down 
pentru a schimba valoarea. 
Time zone: Setati fusul orar. Apasati tasta MODE pentru a schimba campul, Up/Down pentru a 
schimba valoarea. 
Stamp: Imprima pe imagine Data, Ora si ID-ul. In mod implicit aceasta functie este dezactivata. 
Format: Alegeti  sau . Alegeti  pentru formatare card si  pentru anulare. 
Reset: Alegeti  sau .  Alegeti  pentru revenire la seterile din fabrica si  pentru anulare. 
Auto power off: Off / 1 minute / 3 minutes / 5 minutes 
Daca nu este apasat niciun buton in perioada setata, dispozitivul se va inchide.  
Audio volume (afisat doar in modul de redare): seteaza volumul audio la redare 
SD card info: afiseaza statusul cardului de memorie (memorie totala, utilizata si disponibila) 
Beep sound: on/off. (In mod implicit aceasta functie este activata). Ton beep la apasarea tastelor. 
Display back light off: Off / 1 minute / 3 minutes / 5 minutes. Daca nu este apasata nicio tasta in 
perioada selectata, lumina ecranului se va stinge  
Over Speed Warning: Off, 70Km/h, 80Km/h, 90Km/h, 100Km/h, 110Km/h, 120 Km/h, 140 Km/h 

Un semnal de alarma va fi afisat daca este depasita limita de viteza setata. 
Firmware version: sunt afisate informatii despre versiunea de firmware. 
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Setari fotografiere 
1. Dupa pornire, apasati tasta MODE pentru a comuta pe modul Foto (pictograma pentru 

modul foto va aparea in coltul stanga sus al ecranului). Apasati MENU pentru editare setari.  

2. Sunt disponibile 2 setari: Photo resolution, Image quality.  

3. Pentru a selecta setarile apasati tastele UP/DOWN. 

4. Apasati tasta OK pentru a edita setarea, apoi modificati prin tastele UP/DOWN. 

5. Confirmati modificarile apasand tasta OK. 

 

Photo resolution:  
• 2M(1920x1080 16:9)  
• 4M(2688×1512 16:9)   
• 9M(4000×2250 16:9)  
• 13M (4800×2700 16:9) 
Image quality: Super fine / Fine / Normal 

 
Setari Redare 

Dupa pornire, apasati scurt tasta MODE de 2 ori pentru a comuta la setarile de redare(pictograma 
pentru modul redare va aparea in coltul stanga sus al ecranului). Apasa MENU pentru editare setari. 

Sunt disponibile 2 setari: Play mode si Delete file.  
• Apasati scurt tastele Up/Down pentru a naviga prin setari. 
• Apasati OK pentru a edita setarea, apoi selectati cu tastele Up/Down. 
• Confirmati modificarile apasand tasta OK. 

Play mode: Play One / Play All / Repeat One / Repeat All  
(Redare: un fisier/ toate/ repetare fisier/ repetare toate fisierele) 
Delete file: Delete the selected file / Delete all files (Sterge fisierul selectat/ Sterge toate fisierele) 
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Player-ul Midland: instalare si utilizare 
Daca doriti sa verificati informatiile GPS , mai intai trebuie instalat Player-ul Midland.  

Player-ul este stocat pe memoria interna a dispozitivului. 

 

1. Conectati dispozitivul la PC prin cablul USB din pachet.  

2. Deschideti directorul PLAYER care este stocat pe memoria interna a dizpozitivului. 

3. Copiati fisierul in computer si instalati. 

Utilizarea player-ului: 

1. Deschideti si instalati programul. 

2. Click “File”  “Open” pentru a alege care fisier doriti sa redati si deschideti direct modul de redare, 

precum in imagine. 
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FAQ (Intrebari frecvente) 
In conditii normale de utilizare, daca intampinati probleme cu dispozitivul, consultati urmatoarele 

metode de rezolvare. 

Nu pot fotografia sau inregistra. Se opreste inregistrarea imediat. 
Verificati daca aveti suficient spatiu pe cardul de memorie. 

Deoarece filmarile HD sunt de capacitate mare, folositi carduri de clasa 10 (compatibil SDHC).   

Cardul trebuie sa aiba o viteza de scriere mai mare de 10Mb/s.  

Pe ecran este afisat “wrong file” in timpul redarii 
Fisier incomplet din cauza unei erori a cardului de memorie. Formatati cardul.  

Imagine neclara 

Verificati si curatati daca lentila este murdara. 

Imagine intunecata daca sunt peisaje cu cer sau apa. 

Expunerea poate fi eronata cand sunt diferente mari de lumina intre planuri (ex: intre cer si sosea). 

Cerinte minime computer 
Spatiu necesar pe disc 50 MB (pentru instalarea player-ului) 

Procesor Dual Core 

 RAM 4 GB 

Cerintele minime pot diferi in functie de sistemul de operare folosit.  

Card de memorie 
Inalta calitate a fisierelor necesita un flux de date ridicat, de aceea va recomandam sa fololsiti 

carduri de clasa 10 (cu o viteza de scriere mai mare de 10Mb/s). 
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Specificatii 
Caracteristica Camera cu inregistrare video HD 

G-sensor Integrat (pentru salvare fisier protejat in caz de coliziune) 

Ecran 3.0” LTPS 16:9 

Lentila Unghi larg de vizualizare 150° A+ HD 

Diafragma lentila f/2.0 

Limba Engleza, Neerlandeza, Poloneza, Franceza, Spaniola, 
Italiana, Germana, Portugheza 

Format video MP4 

Rezolutie video 1920*1080 60P, 1920*1080 30P, HDR 1920*1080  
30P 

Codec video H.264 

Efect de culoare Standard 

Inregistrare ciclica Inregistrare fara intrerupere, fara pierderi  

Pornire/Oprire automata la 
pornirea/oprirea vehiculului  

La pornirea vehiculului camera va porni si va incepe 
inregistrarea, iar la oprire se va opri si inregistrarea 
si camera se va inchide 

Detectie miscare Da 

Afisare data si ora Anul/Luna/Ziua/Ora/Minutul 

Rezolutie foto 2Mp, 4Mp, 9Mp, 13Mp 

Format fotografii JPEG 

Card memorie microSD (Max 64GB, nu este inclus in pachet) 

Microfon Da 

Difuzor incorporat Da 

GPS Da 

Functie ADAS LDWS, FCWS 

Port USB Pentru stocare/incarcare 

Alimentare 5V, 1.5A 

Acumulator Incorporat, 400mA Li-Polymer 

Mod parcare Da 

Temperatura de functionare 0° ~ 60° 

Greutate 116 gr 

Dimensiuni 98 x 50 x 15 mm 

 

 



 

 


