
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mola N3 

 

 

 

 

 

Ghid de utilizare 

  



 

1. GPS ȘI SR 

GPS-ul poate sincroniza traiectoria de condus și diferiți parametri legați de GPS pe Aplicația 

DDPAI a telefonului mobil, inclusiv poziționarea GPS și înregistrarea pistei GPS.  

 

SR poate importa datele GPS și datele senzorului în videoclip pentru a genera o interfață 

exclusivă a traiectoriei, oferindu-vă o experiență vizuală și de partajare a conținutului mai bună. 

 

NOTĂ: Versiunea GPS a Camerei de bord acceptă GPS și SR. Versiunea normală a Camerei de 

bord nu acceptă GPS și SR. 

 

2. CONȚINUT PACHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cameră de bord Suport de montare 

Cablu de alimentare Ghid de utilizare 

Adeziv 3 m Încărcător USB Instrument de instalare 



 

3. DESCRIERE PRODUS 

 

1. Indicator monitorizare parcare  6. Suport montare 

2. Lentile     7. Difuzor 

3. Indicator de funcționare   8. Port micro USB 

4. Microfon     9. Buton blocare 

5. Buton resetare    10. Slot card micro SD 

 

 

4. INSTALARE 

1. Curățați o zonă de pe parbriz unde doriți să fie instalată Camera de bord, în caz contrar o să cadă ușor. 

2. Scoateți Camera de bord din cutie, prindeți butonul de blocare de pe suport și introduceți portul USB 

de tip c al suportului în portul USB de tip c al camerei de bord pentru a vă asigura că suportul nu se 

desprinde. 

 

3. Îndepărtați folia protectoare de pe spatele suportului, prindeți partea adezivă a suportului pe parbriz, 

unde există o vedere neobstrucționată a drumului, dar nu interferează cu vederea șoferului, conform 

imaginii. 

 

 

 



 

4. Utilizați instrumentul de instalare pentru a ridica marginile parbrizului/turnării și introduceți cablul de 

alimentare. Conectați Camera de bord la încărcătorul auto (conectat la priza brichetă) și cablul de 

alimentare. 

 

 

5. Porniți camera după instalare, veți auzi un sunet, iar indicatorul LED luminează intermitent în modul 

normal. 

6. Conectați Aplicația DDPAI, consultați linia de referință de pe interfața de previzualizare și rotiți 

suportul pentru a regla unghiul camerei. 

 

 

5. INSTRUCȚIUNI INDICATOR LED 

Stare produs Stare indicator 

Funcționare 

corectă 

Lumina albastră luminează intermitent ușor  

Monitorizare 

parcare 

Lumina roșie luminează intermitent ușor 

Actualizare Lumina roșie și lumina albastră sunt mereu aprinse 

Stocare anormală/ 

funcționare 

anormală 

Lumina roșie și lumina albastră luminează intermitent rapid 

 

6. INSTALARE APLICAȚIE DDPAI  

Pentru telefoanele Android/iOS, căutați „DDPAI” în Google Play Store sau Apple App Store. Descărcați 

Aplicația și instalați-o pe telefon. 

 

Notă: Pentru a conecta la camera Wi-Fi, listați aplicația în lista de aplicații de încredere și asigurați-vă că 

Wi-Fi-ul camerei este activat. 

Zonă ideală montare 



 

7. INSTRUCȚIUNI APLICAȚIE 

7.1. Pe drum 

Comunitatea utilizatorilor DDPAI, de aici puteți găsi cei mai apropiați utilizatori, 

puteți vedea cele mai recente activități, experiențe de utilizator, tutoriale de instalare, 

etc. 

   

7.2. Cameră 

 

Cameră Eu 

Albume Pe drum 

Partajare rețele sociale 

Adăugați camera de aici. 



 

Conectare telefon inteligent la Camera de bord 

1) Deschideți aplicația DDPAI, apăsați pe cameră, apoi apăsați pe . 

2) Alegeți-vă dispozitivul Camera de bord DDPAI din lista de rețea (pentru sistemul Android, aplicația va 

începe să caute automat rețeaua Camerei de bord. Pentru telefonul iOS: activați WLAN din „Setări – 

WLAN”). SSID-ul implicit al camerei de bord (sau numele Wi-Fi) este DDPAI_mola N3_XXXX. 

3) Introduceți parola (parola implicită este „1234567890”). 

4) Apăsați clic pe ADD CAMERA (adăugare cameră), așteptați câteva secunde până când apare ecranul de 

previzualizare. 

 

Previzualizare/Playback 

Conectați Camera de bord prin Wi-Fi direct, pentru a vedea cele mai recente videoclipuri și afișări în timp real. 

1) Deschideți aplicația DDPAI și apoi adăugați Camera dvs. de bord. 

2) Selectați fila cameră, apoi apăsați butonul , acest lucru vă va duce la pagina de previzualizare. 

 

 

 

Rotiți telefonul dvs. inteligent sau apăsați pictograma  , treceți de la ecranul previzualizare la modul peisaj. 

 

 

 

Playback: Atingeți și trageți bara cronologică stânga/dreapta în partea de jos a ecranului pentru a crea punctul de 

pornire al înregistrării pe care doriți să o previzualizați, apoi apăsați pe miniatură când ați făcut selecția sau 

așteptați 5 secunde pentru buffering, acum puteți viziona istoricul înregistrare. 

 

Descărcare imagini și videoclipuri 

Apăsați pe  din ecranul de previzualizare, puteți selecta imagini și videoclipuri pentru a le descărca. 

 

Descărcați fișiere imagine: 

Descărcați manual: Apăsați pe fișierele imagine de descărcat din ecranul de previzualizare, astfel veți ajunge la 

pagina de descărcat, puteți selecta sau pur și simplu apăsa pe imaginile pe care doriți să le descărcați. 

Fișierele imagini pot fi descărcate automat: Mergeți la „Me-Setting”, activați „Capture files auto download”. 

 

Descărcare 

Buton declanșator 

Mod peisaj 

Setare rezoluție 

Descărcare video/imagine 

Bară cronologică 



 

Descărcare fișiere video: 

1. Selectați fișierele video de descărcat din ecranul de previzualizare. 

2. Trageți bara cronologică pentru a crea punctul de plecare. 

3. Apăsați pe pictograma de descărcare  pentru a începe descărcarea. 

4. Apăsați pe pictograma de încheiere   după ce ați făcut selecția. 

 

7.3. Partajare rețele sociale 

 

 

7.4 Album 

 

7.5 Me 

Setări, centru de ajutor și despre noi. 

 

 

 

 

 

Puteți apăsa pictograma  pentru a 

distribui imagini, videoclipuri pe 

rețelele sociale precum Facebook, 

Twitter, etc. 

 

Vizualizați imagini, videoclipuri și 

clipuri de urgență, de asemenea, le 

puteți edita și partaja de aici. 

 

Setări: De aici puteți seta numele Camerei de 

bord și parola, volumul camerei, rezoluția, 

sensibilitatea senzorului G, modul de parcare, 

formatul cardului sd și așa mai departe. 

Ajutor: Mod de utilizare Cameră de bord. 

Despre: Actualizați firmware-ul, contactați-ne, 

informații despre Camera de bord. 

 



 

8. ACTUALIZARE APLICAȚIE ȘI FIRMWARE 

Actualizare prin Aplicație: Dacă s-a lansat o nouă versiune de firmware, vi se va solicita să o 

descărcați. De asemenea, puteți deschide aplicația de pornire, accesați „Me-About”, apăsați clic pentru 

a detecta noua versiune, aplicația va descărca și actualiza automat. 

Actualizare prin card SD: Descărcați ultimul firmware pentru camera dvs., dezarhivați și copiați 

conținutul pe care l-ați dezarhivat în cardul SD, apoi instalați cardul SD în spatele camerei, porniți 

camera și va aplica automat firmware-ul se. 

NOTĂ: Nu opriți Camera de bord până când nu începe să înregistreze continuu, deoarece acest lucru 

poate deteriora permanent Camera de bord. 

 

9. SPECIFICAȚII 

Nume produs: Cameră de bord 

Model produs: mola N3 

CPU: HUAWEI HiSilicon procesor dual-core 

Senzor imagine: senzor imagine CMOS 5 MP 

Lentile: sticlă cu 6 straturi, unghi larg 140o, deschidere F1.8 

Stocare: Card clasa 10 TF de până la 128Gb, înregistrare în buclă 

Wi-Fi: Wi-Fi / 2,4 Ghz 

Ieșire video: Ieșire video wireless, acceptă dispozitive Android/iOS 

Senzor G: Senzor giroscopic încorporat, blocare mișcare, sensibilitate reglabilă prin aplicație 

Rezoluție foto: 2560*1600 

RAM: 1 Gb 

GPS: modul GPS încorporat (opțional) 

 

10. DECLARAȚIE FCC 

Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea 15 din Regulamentul FCC. Operațiunea este supusă 

următoarelor două condiții: 

(1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și 

(2) Acest dispozitiv poate accepta orice interferență primită, inclusiv interferența care poate 

provoca o funcționare nedorită. 

Avertisment: Modificările care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă de 

conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul. 

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și a fost găsit corespunzător cu limitele pentru un dispozitiv 

digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a 

oferi protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest 

echipament generează utilizări și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și 

utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. 

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o instalare particulară. Dacă 

acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, care poate fi 



 

determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze 

interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 

• Reorientați și relocați antena de recepție. 

• Creșteți distanța dintre echipament și receptor. 

• Conectați echipamentul la o ieșire pe un circuit diferit de la cel la care este conectat 

receptorul. 

• Consultați distribuitorul sau un tehnician cu experiență radio/TV pentru ajutor. 

 

Declarație avertisment RF: 

Dispozitivul a fost evaluat și îndeplinește cerințele de expunere RF generale. Dispozitivul poate fi 

utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții. 

Declarație expunere radiații FCC: 

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. 

Acest echipament trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul 

dumneavoastră. 

 

11. ATENȚIE 

• Intervalul de temperatură optimă al produsului este -20oC – 70oC. 

• Instalați dispozitivul lângă oglinda retrovizoare pentru a obține cea mai bună vizualizare în câmp 

deschis. Nu instalați Camera de bord într-un loc care vă va împiedica vederea necesară pentru 

condus. 

• Camera de bord acceptă un micro card SD cu a clasă de la 10 până la 128 GB. Formatați cardul SF 

prin intermediul aplicației înainte de utilizare și formatați-l regulat pentru a maximiza durata de 

viață a cardului de memorie. 

• Nu utilizați carton, șervețele din hârtie sau șervețele pentru a curăța lentilele. 

• Nu încercați să reparați, dezasamblați sau să modificați hardware-ul Camerei de bord singur. 

• Nu instalați produsul într-un mediu cu umiditate ridicată sau gaze combustibile sau lichide. 

• Scheme doar în scop ilustrativ. Produsul real poate varia din cauza îmbunătățirii produsului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


