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1. POWER button 
2. USB interface 
3. TF card slot 
4. UP button 
5. OK button
6. MENU button 
7. DOWN button 
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8. Inch color display 
9. Indicating lamp 
10. Car holder hole 
11. Trumpet
12. Lens 
13. Infrared lamp 
14. RESET button

Button function introduction



User manual--1pcsCar holder--1pcs 
USB Cable--1pcs   
Car charger--1pcs

Charging methods:
1) Connect car charger
2) Connect the computer with the USB cable. 
In the process of charging, the indicating lamp will turn on.
When fully charged, the red indicator will turn off.
Remark: When powered by lithium battery, press power button ① to turn 
on or turn off DVR.
When connected the Car charger, the DVR automatically record after 
engine started.
When engine stops, the DVR will turn off, and automatically save the 
records.
Remark: Use 5V car charger ONLY.

DVR is with video recording / photo camera / playback functions user.
1) Video mode
After pressing the power button ① or connecting car charger, DVR 
automatically enter the video mode and starts to record.
Remarks: Please insert the TF card before use. For stable work of device 
we recommend to use TF cards of 6th class or higher.
When recording, the indicating lamp will blink in blue color. Records save 
in TF card. Press button ⑤ to stop recording, blue indicating light no 
longer blink.
2)  Camera mode
In standby mode short press the button ① to enter the camera mode. Press 

OK button ⑤ to take pictures.
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Accessories: 

DVR direction

Function introduction
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3）Playback mode
In standby mode short press the button ① twice to enter the playback 
mode. Press the up/down button and select the files you want. Press button 
⑤ Press the button ⑤ to play/suspend the file. 
4) Delete function
In the playback mode, press menu button ⑥ to enter setting menu, 

pressing up/down button to select delete option, press button ⑤ to confirm 

option or press menu button ⑥ as return to last option. 
5) Day / Night mode
In the boot state, short press button ⑦, can switch day / night mode. Under 
night mode, the infrared lamps will turn on. 

Press menu button ⑥ to enter the setting menu. Press up/down button to 

select an option. Press OK button ⑤ to confirm, press menu button ⑥ to 
return to last option.
1) Format：Video size defaulted as VGA (640X480 pixels).
2) Time stamp: on/off. When turn off time stamp, the video will no longer 
display time on the records. Time base on date and time setting on DVR.
3) Motion detection: when turn on motion detection mode, the display 
will show a sense bar. DVR will sense the change in front of lens, and record 
automatically when sense bar is full, until the bar is empty and 
automatically stop recording.
4) Voice record: when turn off voice record function, video will not 
record any voices. 
5) Video time: when function off, DVR will not record. The optional 
video recording preservation time: 1/ 3/ 5/ 10minutes
6) Language: English/ Traditional Chinese/ Chinese Simplified/ 
Japanese/ French/ German/ Korean/ Italian/ Portuguese/ Russian/ 
Spanish/ Arabic.
7) Auto off: when DVR under standby status for 1 min/ 3min/ 5min/ will 
auto turn off. When turn off this function, standby status will last.
8) System reset: Executive / cancel. When choosing Executive, the DVR 
restore factory defaults.

The menu setting



1) Screen lighting frequency: 50Hz/ 60Hz
2) Date and time settings: press UP/DOWN button to set the date, then 
press OK button to enter into the next setting interface. 
3) USB: To Choose PC Cam mode or Disk Drive mode when connect to 
computer.

1) Under Disk Drive mode, use USB cable to connect computer and DVR
2) Browse the file in the DCIM/100DSCIM folder

Remark:
1) The DVR has cycling video recording function. When the memory 
card is full, the DVR will automatically start recording by overwriting the 
oldest files.
2) When build-in battery power is low, the battery bar on left top of DVR 
screen will show red color.
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File browse

Technical parameters



When DVR crash down, use a pin to press reboot key.
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Technical parameters

Operation tips
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1. Кнопка питания 
2. Порт miniUSB
3. Слот карты памяти 
microSD 
4. Кнопка UP 
5. Кнопка OK
6. Кнопка MENU 
7. Кнопка DOWN 

Описание кнопок и разъемов

8. Дисплей цветной 
9. Световой индикатор 
1 0 .  О т в е р с т и е  д л я  
автокрепления 
11. Динамик 
12. Камера 
13. ИК подсветка 
14. Кнопка RESET
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Руководство пользователя - 1шт 

Автомобильное крепление - 1шт 

USB-кабель - 1шт 

Автомобильное зарядное устройство - 1шт 

Методы зарядки: 

1) Подключите автомобильное зарядное устройство 

2) Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB. 

В процессе зарядки, световой индикатор будет включен. 

При полной зарядке, красный индикатор погаснет. 

Примечание: при работе устройства в автономном режиме (от 
в с т р о е н н о й  б ат а р е и ) ,  н а ж м и т е  к н о п ку  P O W E R  д л я  
включения/выключения устройства.

При подключенном автомобильном зарядном устройстве, 
видеорегистратор автоматически начнет записывать после старта 
двигателя. 

При остановке двигателя, устройство выключится, и автоматически 
сохранит видеозаписи. 

Примечание: Используйте только 5V автомобильное зарядное 
устройство, которое идет в комплекте. 

Видеорегистратор предоставляет пользователям следующие 
режимы: видео/ фотокамера / воспроизведение. 

1) Режим видео 

После нажатия кнопки POWER или подключения автомобильного 
зарядного устройства, устройство автоматически переходит в режим 
видео и начинает запись. 

Аксессуары

Описание работы видеорегистратора

Описание функций видеорегистратора
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Примечание: Пожалуйста, вставьте карту памяти перед 
использованием. Для бесперебойной работы рекомендуем 
использовать карты памяти 6 класса и выше.

Во время видеозаписи световой индикатор будет мигать синим 
цветом. Записи будут сохраняться на карту памяти. Нажмите кнопку 
OK, чтобы остановить запись, световой индикатор выключится. 

2) Режим камеры 

В режиме ожидания нажмите кратковременно кнопку POWER для 
входа в  режим камеры.  Нажмите кнопку ОК чтобы 
сфотографировать. 

3) Режим воспроизведения 

В режиме ожидания нажмите кратковременно кнопку POWER 
дважды для входа в режим воспроизведения. Нажимайте кнопки UP / 
DOWN и выбирайте нужные файлы. Нажмите кнопку OK. Нажмите 
кнопку OK чтобы воспроизвести / приостановить файл. 

4) Функция удаления 

В режиме воспроизведения, нажмите кнопку MENU для входа в меню 
настроек, нажав кнопки UP / DOWN, чтобы выбрать опцию 
удаления, нажмите кнопку OK для подтверждения удаления или 
нажмите кнопку MENU для возврата к предыдущей опции. 

5) Режим день / ночь 

В режиме ожидания, нажмите кратковременно кнопку DOWN для 
переключения режимов День / Ночь. В ночном режиме 
инфракрасные лампы подсветки включены. 

Нажмите кнопку MENU для входа в меню настроек. Нажимайте 
кнопки вверх / вниз, чтобы выбрать параметр. Нажмите кнопку OK 
для подтверждения выбора, нажмите кнопку MENU, чтобы 
вернуться к последней опции. 

Меню настроек 

RU
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1) Формат: Разрешение видео установлено по умолчанию как VGA 
(640x480 пикселей). 

2) Метка время: ON / OFF. Если установить метку времени в 
положение OFF, видеозаписи не будут содержать указателя времени и 
даты на дисплее при воспроизведении. 

3) Обнаружение движения: при включении режима обнаружения 
движения, активируется датчик движения. Устройство будет 
реагировать на изменения перед объективом камеры, и записывать 
автоматически пока изменения будут происходить, и датчик будет 
реагировать. После окончания изменений устройство автоматически 
остановить запись. 

4) Диктофон: если выключить функцию записи голоса, видео не будет 
записывать окружающие звуки. 

5) Время видео: когда функция выключена, устройство не будет 
записывать видео. Доступные варианты времени сохранения записи 
видео: 1/3/5/10 минут 

6) Язык: Английский / Традиционный китайский / китайский 
упрощенный / японский / французский / немецкий / корейский / 
итальянский / португальский / русский / украинский/ испанский / 
Арабский. 

7) Автоматическое отключение: видеорегистратор в режиме 
ожидания отключается автоматически через 1 мин / 3 мин / 5 мин / в 
зависимости от выбранной опции. Если отключить эту функцию 
устройство будет оставаться включенным. 

8) Сброс системы: Выполнить / отменить. При выборе «Выполнить», 
видеорегистратор восстановит заводские настройки. 

9) Частота экранной подсветки: 50 Гц / 60 Гц 

10) Установка даты и времени: Нажимайте кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ, 
чтобы установить дату, затем нажмите кнопку ОК, чтобы войти в 
следующий интерфейс настройки.  
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11) USB: выбрать режим «ПК камера» или режим «Дисковый 
накопитель» при подключении к компьютеру.

1) Подключите видеорегистратор при помощи USB кабеля, выбрав 
режим «Дисковый накопитель».

2) Вы можете просмотреть файлы в папке DCIM / 100DSCIM 

Примечание: 

1) Видеорегистратор оснащен функцией циклической записи видео. 
Когда карта памяти заполнена, устройство автоматически начнет 
запись, перезаписывая первоначально записанные файлы. 

2) Когда заряд встроенной батареи низкий, индикатор заряда батареи 
в левой верхней части экрана становится красным.  

Просмотр файловой системы 

Технические параметры 
Общие параметры    

Чипсет  General plus 6624 

Количество камер 
 

1
 

Камера
 

0,3-Мп CMOS GC-7735 
 

Угол обзора гор. / вер.
 

120
 

Дисплей, дюйм 

 

1,8 дюйма

 

Тип и емкость поддерживаемых 

карт памяти 

 

miсroSDHC, до 32 Гб 

 

Ночной режим 

 

2 ИК диода

 

Порты 

 

USB 2.0 

 

Встроенный микрофон 

 

+ 

 

Встроенный динамик 

 

+ 

 

Время и дата на экране 

 

+ 

 

Встроенный аккумулятор 

 

180 мАч 

 

Комплектация

 

DVR, инструкция по 

эксплуатации, кабель USB, 

крепление, автомобильное 

зарядное устройство 

 



Когда видеорегистратор входит в аварийный режим, используйте 
булавку, чтобы нажать клавишу перезагрузки.
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Максимальное разрешение записи, 

точки  

640X480 (оптическая интерполяция 

до 720p)  

Кадр / сек 
 

30
 

Видео кодек 
 

MJPEG 
 

Формат видео 
 

AVI 
 

Циклическая запись

 

бесшовная

 

Функция обнаружения движения 

 

+ 

 

Тип активации записи видео 

 

ручной и автоматический 

 

Параметры изображения 

   

Формат изображения 

 

JPG 

 

Максимальное разрешение 

изображения, Мп

 

3.0

 

Размеры устройства ШхВхГ, см 6.5x6.1x2.3 

Материал корпуса Пластик

Вес устройства, грамм 

 

40

 

Размер розничной упаковки, 

ШхВхГ, см 

  

Вес розничной упаковки, грамм 

 

220

 

Количество в коробке

  

Вес нетто/Вес брутто

 

10.2кг. / 10.8кг.

 

Размер коробки

 

30 * 37,5 * 39см 

 

Параметры видео 

   

Советы по эксплуатации
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1. Кнопка живлення 
2. Порт miniUSB
3. Слот карти пам'яті 
microSD 
4. Кнопка UP 
5. Кнопка OK
6. Кнопка MENU 
7. Кнопка DOWN 

Опис кнопок і роз'ємів

8. Дисплей кольоровий 
9. Світловий індикатор
1 0 .  О т в і р  д л я  
автокріплення
11. Динамік 
12. Камера 
13. ІК підсвічування
14. Кнопка RESET
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Інструкція з використання - 1шт 

Автомобільне кріплення - 1шт 

USB-кабель - 1шт 

Автомобільний зарядний пристрій - 1шт  

Методи зарядки: 

1) Підключіть автомобільний зарядний пристрій 

2) Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB. 

В процесі зарядки, світловий індикатор буде включений. 

При повній зарядці, червоний індикатор згасне. 

Примітка: при роботі пристрою в автономному режимі (від 
вбудованої батареї), натисніть кнопку POWER для включення / 
виключення пристрою. 

При підключеному автомобільному зарядному пристрої, 
відеореєстратор автоматично почне записувати після старту двигуна. 

При зупинці двигуна, пристрій вимкнеться, і автоматично збереже 
відеозапис. 

Примітка: Використовуйте тільки 5V автомобільний зарядний 
пристрій, який йде в комплекті. 

Відеореєстратор надає користувачам наступні режими: відео / 
фотокамера / відтворення. 

1) Режим відео 

Після натискання кнопки POWER або підключення автомобільного 
зарядного пристрою, пристрій автоматично переходить в режим 
відео і починає запис. 

Аксесуары

Опис роботи відеореєстратора 

Опис функцій відеореєстратора
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Примітка: Будь ласка, вставте карту пам'яті перед використанням. 
Для безперебійної роботи рекомендуємо використовувати карти 
пам'яті 6 класу і вище. 

Під час відеозапису світловий індикатор буде блимати синім 
кольором. Записи будуть зберігатися на карту пам'яті. Натисніть 
кнопку OK, щоб зупинити запис, світловий індикатор вимкнеться. 

2) Режим камери 

У режимі очікування натисніть короткочасно кнопку POWER для 
входу в режим камери. Натисніть кнопку ОК щоб сфотографувати. 

3) Режим відтворення 

У режимі очікування натисніть короткочасно кнопку POWER двічі 
для входу в режим відтворення. Натискайте кнопки UP / DOWN і 
вибирайте потрібні файли. Натисніть кнопку OK. Натисніть кнопку 
OK щоб відтворити / призупинити файл. 

4) Функція видалення 

В режимі відтворення, натисніть кнопку MENU для входу в меню 
налаштувань, натиснувши кнопки UP / DOWN, щоб вибрати опцію 
видалення, натисніть кнопку OK для підтвердження видалення або 
натисніть кнопку MENU для повернення до попередньої опції. 

5) Режим день / ніч 

У режимі очікування, натисніть короткочасно кнопку DOWN для 
перемикання режимів День / Ніч. В нічному режимі інфрачервоні 
лампи підсвічування включені. 

Натисніть кнопку MENU для входу в меню налаштувань. 
Натискайте кнопки вгору / вниз, щоб вибрати параметр. Натисніть 
кнопку OK для підтвердження вибору, натисніть кнопку MENU, щоб 
повернутися до останньої опції. 

1) Формат: Розподільча здатність відео встановлено за замовчанням 
як VGA (640x480 пікселів). 

2) Метка час: ON / OFF. Якщо встановити мітку часу на OFF, 

Меню налаштувань 
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відеозапис не міститиме покажчика часу і дати на дисплеї при 
відтворенні. 

3) Виявлення руху: при включенні режиму виявлення руху, 
активується датчик руху. Пристрій буде реагувати на зміни перед 
об'єктивом камери, і записувати автоматично поки зміни будуть 
відбуватися, і датчик реагуватиме. Після закінчення змін пристрій 
автоматично зупинить запис. 

4) Диктофон: якщо вимкнути функцію запису голосу, відеоролик 
збережено не буде записувати навколишні звуки. 

5) Час відео: коли функція вимкнена, пристрій не записуватиме відео. 
Доступні варіанти часу збереження запису відео: 1/3/5/10 хвилин 

6) Мова: Англійська / Традиційна китайська / китайська спрощена / 
японська / французька / німецька / корейська / італійська / 
португальська / російська / українська / іспанська / арабська. 

7) Автоматичне відключення: відеореєстратор в режимі очікування 
відключається автоматично через 1 хв / 3 хв / 5 хв / залежно від обраної 
опції. Якщо відключити цю функцію пристрій буде залишатися 
включеним. 

8) Скидання системи: Виконати / скасувати. При виборі «Виконати», 
відеореєстратор відновить заводські налаштування. 

9) Частота екранного підсвічування: 50 Гц / 60 Гц 

10) Встановлення дати і часу: Натискайте кнопки UP / DOWN, щоб 
встановити дату, потім натисніть кнопку ОК, щоб увійти в наступний 
інтерфейс налаштувань. 

11) USB: вибрати режим «ПК камера» або режим «Дисковий 
накопичувач» при підключенні до комп'ютера. 

1) Підключіть відеореєстратор за допомогою USB кабелю, вибравши 
режим «Дисковий накопичувач». 

2) Ви можете переглянути файли в папці DCIM / 100DSCIM 

Перегляд файлової системи
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Примітка: 

1) Відеореєстратор оснащений функцією циклічної запису відео. Коли 
карта пам'яті заповнена, пристрій автоматично почне запис, 
перезаписуючи спочатку записані файли. 

2) Коли заряд вбудованої батареї низький, індикатор заряду батареї в 
лівій верхній частині екрану стає червоним. 

Технічні параметри

Загальні параметри    

Чіпсет  General plus 6624  

Кількість камер  1 

Камера  0,3-Мп CMOS GC-7735  

Кут огляду гор. / верт.  120 

Дисплей, дюйм  1,8 дюйма  

Тип і ємність підтримуваних карт 

пам'яті  miсroSDHC, до 32 Гб  

Нічний режим  2 ІК діода  

Порти  USB 2.0  

Вбудований мікрофон  +  

Вбудований динамік  +  

Час і дата на екрані  +  

Вбудований акумулятор  180 мАг  

Комплектація  

DVR, інструкція з 

використання, кабель USB, 

кріплення, автомобільний 

зарядний пристрій  

Розміри пристрою ШхВхГ, см  6.5x6.1x2.3  

Матеріал корпусу  пластик  

Вага пристрою, грам  40 

Розмір роздрібної упаковки, 

ШхВхГ, см   

Вага роздрібної упаковки, грам  220 

Кількість в коробці   

Вага нетто / Вага брутто  10.2кг. / 10.8кг.  

Розмір коробки  30 * 37,5 * 39см  

Параметри відео    

Максимальна роздільна здатність 

запису, точки  

640X480 (оптична інтерполяція до 

720p)  

Кадр / сек  30 
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Коли відеореєстратор входить в аварійний режим, використовуйте 
шпильку, щоб натиснути клавішу перезавантаження - RESET.

Поради по використанню

Відео кодек  MJPEG  

Формат відео  AVI  

Циклічна запис  безшовна  

Функція виявлення руху  +  

Тип активації запису відео  ручний і автоматичний  

Параметри зображення    

Формат зображення  JPG  

Максимальна роздільна здатність 

зображення, Мп 3.0 
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