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Prezentarea produsului 

 

 

 



Buton alimentare 

Dispozitivul are un singur buton fizic, butonul de alimentare. 

Cand dispozitivul este oprit, apasarea butonului porneste dispozitivul. 

Cand dispozitivul este pornit, butonul are mai multe functii: 

     - apasarea butonului porneste/opreste Wi-Fi hotspot 

     - apasarea lunga a butonului opreste dispozitivul 

     - apasarea scurta si rapida de 3 ori a butonului va formata (sterge datele) cardul 

     - apasarea scurta si rapida de 5 ori a butonului va restaura setarile de fabrica 

 

Indicator luminos 

Un indicator luminos in forma de inel se afla la marginea exterioara a butonului de alimentare. 

Indicatorul luminos are urmatoarele stari: 

   Cand dispozitivul este oprit, si indicatorul luminos este oprit. 

   Cand dispozitivul este pornit, si indicatorul luminos este pornit. In functie de modul de 

rulare a dispozitivului, indicatorul luminos isi schimba culoarea dupa cum urmeaza: 

     - Verde: Inregistrare normala 

     - Albastru: Nu inregistreaza 

     - Rosu: Eroare la inregistrare 

Cat timp indicatorul luminos este pornit, indiferent de culoare, daca lumina este constanta inseamna ca 

Wi-Fi hotspot este oprit, iara daca intensitatea luminii oscileaza inseamna ca Wi-Fi hotspot este pornit. 

Cand dispozitivul executa o sarcina temporara, indicatorul luminos va lumina intermitent pe toata 

perioada procesului executat. Sarcinile temporare sunt urmatoarele: 

   Lumina intermitenta verde - inregistreaza un video de urgenta 

   Lumina intermitenta albastra - formateaza cardul 

                           - restaureaza setarile de fabrica 

                           - primeste pachetul de actualizare 

                           - actualizeaza firmware-ul 

                           - asteapta acceptarea cererii de conectare 

   Lumina intermitenta rosie - avertisment de baterie redusa 



 

Activarea la prima utilizare 

Alimentati camera de bord 

Cand camera de bord porneste pentru prima data, se aude prompt-ul vocal „70mai porneste, va 

rugam sa activati dispozitivul conectandu-va la telefonul mobil”. In acest moment, indicatorul 

luminos este in starea de lumina albastra la intensitate oscilanta (Daca indicatorul luminos este 

albastru la intensitate constanta a luminii, apasati butonul de alimentare pentru a porni Wi-Fi 

hotspot-ul camerei de bord). 

Utilizarea aplicatiei care se conecteaza la camera de bord (70mai dash cam): 

   1. Deschideti aplicatia 70mai dash cam, conectati-va cu contul dvs. 

   2. Pe pagina principala a aplicatiei, faceti clic pe „Adaugati o noua camera de bord” si urmati 

ghidul pentru a crea conexiunea la camera dvs. de bord. Parola implicita a camerei de bord este 

12345678. 

   3. Cand auziti prompt-ul „Va rugam sa faceti clic pe butonul de alimentare pentru a 

autoriza”, apasati butonul de alimentare pentru a accepta solicitarea de conectare de la 

telefonul mobil. 

   4. La prima conectare la camera de bord, pe aplicatie veti vedea o noua orientare catre 

utilizator. Va rugam sa cititi cu atentie pentru a cunoaste abilitatile de baza ale utilizarii camerei 

de bord si pentru a regla unghiul camerei de bord. 


