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Уред за инсталацияДистанционно

USB захранванеРегистратор Стойка

3.5м захранващ кабел

Букса за захранване USB порт за данни

Нулиране
Микрофон

Говорител

LED Индикатор

Бутонза снимка

3M Лепяща повърхност 3M Лепяща повърхност за дистанционно

В комплекта:

Контроли и конектори

Конектор за захранване
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Tap the Allow button 
in the Authorization 
Request.

Accept App access 
to your smart phone.

Launch App and 
explore more.

MIC Instruction

Description

Updating, keep power on
Updating success

B

P

Shutting down due to high temperature

Memory card error

Hello, Ding Ding Pai

Статус Описание

Включване

Червено Работен индикатор, мига бавно в нормален работен режим.

Синьо
Свети непрекъснато означава, че е в USB режим на предаване на данни.
Мига бавно в режим на наблюдение на паркирането.

Лилаво Мига бързо, показва, че има грешка в съхранението.
Свети непрекъснато означава, че е в състояние за надграждане.

Статус Описание

Ъпгрейд

Изключване

Форматиране на картата  Memory card is initializing, please do not shutdown

Грешка с картата памет

LED Индикатор
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Albums
View images, videos and emergency clips, you also can edit and 
share them from here.

Me
Hardware settings, updating and help center.

2. Изберете вашата DDPAI Dash Cam от списъка с мрежи (за система
Android приложението ще започне да търси мрежата Dash Cam
автоматично. За iOS телефон: включете WALN от Settings> WLAN).
SSID на Dash Cam по подразбиране (или име на Wi-Fi) започва с „vYou“,
завършва с неговия модел (напр. VYou_DDPAI_mini3).

3. Въведете паролата (паролата по подразбиране „1234567890“).

Свързване на смартфон

1. Стартирайте приложението, докоснете Камера, след което докоснете +.

4. Щракнете върху ДОБАВЯНЕ НА КАМЕРА, изчакайте няколко секунди,
докато се покаже екранът за визуализация.
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Идеална зона за монтиране

Напъхайте кабела

4. Използвайте инструмента за монтаж, за да повдигнете ръбовете
на предното стъкло / леене и да пъхнете захранващия кабел.
Свържете Dash Cam към зарядното за кола
(включено в контакта на запалката) и захранващия кабел.

1. Почистете мястото на предното стъкло, където ще бъде монтирана
Dash Cam, в противен случай по-късно може лесно да падне.
 
2. Внимателно натиснете Dash Cam в скобата, ще чуете звуков
сигнал, когато щракне на място.

5.1 Монтиране на видеорегистратора

3. Отстранете защитното фолио от задната страна на скобата,
прикрепете залепващата страна на стойката към предното стъкло,
където тя има безпрепятствен изглед към пътя, но не пречи на
изгледа на водача. Както е показано по-долу.

Монтиране



UPGRADE APP AND FIRMWARE12

12.1 Upgrade the Firmware via App

Our App and camera firmware will be updated regularly, you can 
update the firmware via App. Please follow these steps to upgrade 
the DDPAI App and the latest firmware version onto the DDPAI Dash 
Cam.
1. Open the Wi-Fi settings of your mobile device and connect to the 
Dash Cam via Wi-Fi.
2. Once you are connected, launch the App. You will get a 
notification asking you to upgrade, accept to upgrade.
3. If you don’t get the notification, you can tap on the Me in the lower 
right corner of the App to manually upgrade.

Tap on see more to view more information about your Dash Cam. If 
an update is available, a        will appear. Tap on the New firmware 
available to bring up the download page. If the App is the latest 
vision, a notification of “Current version is the latest” will pop-out.

New

12.2 Upgrade the Firmware via PC

1. Access your Dash Cam via PC with USB data cable.
2. Download the latest firmware for your camera, unzip and copy the 
content you have unzipped onto the build-in memory.
3. Power on the camera and it will apply the firmware automatically.
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Свързване
1) Отидете в Настройки> Wi-Fi на вашия смартфон и се свържете с камерата.

2) Докоснете Me-> Settings-> Camera Settings-> Advanced Setting,
натиснете Connect.
3) Непрекъснато натискайте бутона за моментна снимка за 3 ~ 5 секунди,
докато се чуе звуков сигнал.

Снимане
Натиснете веднъж, за да направите снимка, клип може да бъде направен,
като включите Видео с моментна снимка (включете / изключете чрез:
отидете в Ме-> Настройки-> Настройки на камерата-> Видео със снимка).

Дистанционно

Спецификации
Процесор: H.264 кодек, 1600P @ 30fps HD видео кодиране, ниска
консумация на енергия
 
Сензор за изображение: 5 MP CMOS сензор
 
Обектив: 6-слойно стъкло, 140 ° широк ъгъл, F1.8Wi-Fi модул:
Вграден 2.4GHz Wi-Fi
 
Съхранение: Вградена eMMC високоскоростна светкавица, запис в цикъл
 
Видео изход: Безжичен видео изход, поддържа Android / iOS устройство
 
G-сензор: Вграден 6-осен сензор за жироскоп, заключване на
движението,регулируема чувствителност чрез приложението
 
Разделителна способност на видеото: 2560 * 1600 @ 30fps
 
Разделителна способност на снимката: 2688 * 1944
 
RAM: 2Gb
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