Vă mulțumim pentru achiziționarea camerei video Nextbase.
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Notă:
Mai întâi, pentru a putea folosi această cameră video spate, trebuie
să actualizați firmware-ul instalat pe camera model NBDVR512GW.
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b) Dacă folosiți aplicația NEXTBASE Replay 3,
selectați: Update Dash Cam
c) Consultați secțiunea pentru suport și descărcări pe
www.nextbase.com pentru a descărca ultima versiune firmware
pentru camerele model NBDVR512GW.
În cazul în care întâmpinați dificultăți la instalare, nu ezitați
să contactați echipa
tehnică prin email la
instrucțiuni.
weborder@falcon.ro
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Înainte de a utiliza camera spate trebuie sa actualizati
ﬁrmware-ul pentru camera model NBDVR512GW,
a se vedea instrucțiunile de pe verso privind
actualizarea versiunii de ﬁrmware necesară.
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Fixați camera video
Fixați camera spate astfel încât să obțineți cel mai bun unghi de
vedere, apoi instalați camera pe lunetă.
Lentilele nu trebuie să ﬁe poziționate nici în dreptul radiatorului și nici
în apropierea unor obiecte care ar putea obstrucționa raza de acțiune
a lentilelor, cum ar ﬁ stopurile înalte. Camera trebuie poziționată în
raza de acțiune a ștergătoarelor pentru a avea
vizibilitate pe timp de ploaie.
Conectarea cablului
Înainte de a face orice conectare, închideți camera NBDVR512GW.
Conectați cablul camerei spate la camera fata model NBDVR512GW.
Cablurile sunt marcate corespunzător, deoarece diferă unul de celălalt.
Veriﬁcați ca lungimea cablului să ﬁe suﬁcientă pentru ajustarea poziției
de montare a camerei pe viitor. Pornind de la camera iN-CAR CAM
montată pe parbriz, introduceți cablul pe sub căptușeală/izolația
plafonului din față către spatele vehiculului, astfel încât capătul
cablului să iasă aproape de camera spate și să ﬁe suﬁcient de lung
pentru a putea deschide trapa panoramică, portbagajul sau ușile,
după caz. Conectați cablul la camera spate. Ascundeți orice surplus
de cablu sub panouri sau dedesubtul izolației plafonului.
Porniți iN-CAR CAM 512GW și selectați modul de vizualizare al
imaginilor surprinse de camera spate pe ecranul NBDVR512GW.
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