
 Wi-Fi ve Dijital                 

Kayıt Özellikli  

   Ön Araç Kamerası 

 

 

Kullanım Klavuzu 
 
 MG-3000 DVR 
 

Wi-Fİ Özellikli ön görüş kamerası (gösterge kamerası), araç kullanımdayken 

kesintisiz video kaydeden sabit bir cihazdır. 

  
Kurulum, sürüş koşulları ve araç tipine bağlı olarak bazı özellikler mevcut olmayabilir. Video 
kalitesi, yüklü donanımın bir sonucu olarak her cihaz için değişebilir. 
Cihaz, tüm çarpma video kayıtlarını garanti ETMEZ, çünkü sabit darbe sensörü, kullanıcı 
ayarları ve çarpışma sırasındaki darbe seviyesi nedeniyle devreye girmeyebilir. 
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Dikkat 

Bu cihaz, araç çalışırken video kaydetmek için 

tasarlanmıştır. Videonun kalitesi hava 

koşullarından ve gündüz veya gece, sokak 

aydınlatmasının varlığı, tünellere giriş / çıkış ve 

çevre sıcaklıkları gibi yol ortamından etkilenebilir. 

Çalışma sırasında kaydedilen herhangi bir videonun 

kaybolmasından sorumlu DEĞİLDİR.                                         

Her ne kadar otomobil çarpışmasının yüksek etkisine 

dayanacak şekilde tasarlanmış olsa da, etkinin cihazın 

zarar görmesine neden olabileceği kazaların 

kaydedilmesini garanti etmez. 

En iyi video kalitesi için ön camı temiz tutun. 

Merceğe yabancı bir madde (örneğin parmak izleri) 

eklenmişse, bu kaydedilen videoların kalitesini 

düşürebilir. Merceği her zaman temiz tutun. 

Bu ürünün belirtilen çalışma sıcaklığı -20 ° C ila 65 ° C (-

4 ° F ila 149 ° F) ve depolama sıcaklığı -40 ° C ila 80 ° 

C'dir (-40 ° F ila 176 ° F). Cihazın bu sıcaklık 

aralıklarında tutulduğundan emin olun; Aksi takdirde, 

cihaz tasarlandığı gibi çalışmayabilir ve aşırı 

sıcaklıklarda, garanti kapsamında olmayan kalıcı fiziksel 

hasara yol açabilir. 

Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan 

kaçının. Ürünü, yüksek sıcaklığa ve / veya neme maruz 

kaldığı aşırı koşullarda kullanmaktan kaçının. 

Sadece bizim veya yetkili satıcıdan orijinal aksesuarları 

ve çevre birimlerini kullanın. Diğer üreticilerin çevre 

birimlerinin kullanımından kaynaklanan güvenlik ve 

uyumluluğu garanti etmiyoruz. Bizim sağladığımız orijinal 

parçaları kullanın. 

Cihazdaki düğmelere basarken aşırı kuvvet 

uygulamayın. 

Ürünü, plastik bileşenlere zarar verebileceğinden 

kimyasal temizleyici veya çözücüler kullanarak 

temizlemeyin. 

Ürünü hafifçe silmek için yumuşak, temiz, kuru bir bez 

kullanın. 

Cihazı, çocukların ve evcil hayvanların erişebileceği 

yerlere koymayın veya saklamayın. 

Ürünün garantisini geçersiz kılacağı ve ayrıca 

ürüne zarar verebileceği için Ürünü sökmeyin. 

 

Dikkatli tutun. Ürünün düşmesi, çarpması ve 

yanlış kullanılması cihazda arızaya ve / veya 

hasara neden olabilir 

 

Bu cihazı sürüş sırasında kullanmayın. Bu 

cihazı, yolun açık bir şekilde görülebileceği bir 

yere kurunuz.  

 

Ön cama monte etmeden önce yerel ve 

bölgesel yasalara bakınız. 

 

Cihaz ve / veya montaj parçaları hareketli 

parçalara sahiptir ve asfaltsız yol gibi zorlu yol 

koşullarında kayabilir.  

 

Cihazın bu kılavuzda belirtilen şekilde 

konumlandırıldığından emin olmak için sık sık 

kontrol edin. 

 

Güç kablosunu ıslak ellerle çalıştırmayın veya 

kullanmayın . 

 

Hasar görmüş bir elektrik kablosu kullanmayın . 

Güç kablosunu ısıtıcılardan veya diğer sıcak 

nesnelerden uzak tutun. 

 

Doğru konektöre sahip güç kablosunun 

kullanıldığından ve bağlantıların sağlam ve sıkı 

bir şekilde yapıldığından emin olun. 

 

Aşırı güç kullanarak güç  kablosunu çekmeyin, 

takmayın veya bükmeyin.Cihazın ve güç 

kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın. 

 

Güç kablosunu değiştirmeyin veya kesmeyin. 

 

Güç kablosunu diğer cihazları (örneğin akıllı 

telefonlar ve tabletler) şarj etmek için 

kullanmayın ; pakette verilen güç kablosu, 

yalnızca aynı paketteki Ürünle birlikte 

kullanılmalıdır. 

 

Bizim tarafımızdan izin verilmeyen cihazların 

veya çevre birimlerinin Ürünü ile uyumlu 

olacağını garanti etmiyoruz. 

 

Cihaza veya elektrik kablosuna yabancı 

cisimler sokmaya çalışmayın. 

 

Arıza, yangın veya elektrik çarpmasına neden 

olabileceğinden cihaza sıvı dökmeyin veya 

püskürtmeyin. Bu cihazın sadece araç içinde 

kullanılması amaçlanmıştır. 
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Tuşlara Bakış 

GÜÇ / OK 

MENÜ  

FOTOĞRAF 

SES KAYIT MİKROFONU 

LED IŞIK GÖSTERGESİ 

RESET 

 

Güç / OK 

Kapatmak için 5 saniye süreyle basılı tutunuz.  

Kısa süreli basarak video ‘u stop/start yapabilirsiniz. 

 

Menu 
Kayıt yaparken, LOCK tuşuna  kısa süreli basıldığında, kilitli video kayıt edilmezken  hafıza kartı doluyken 

örtülmez, kısa basıldığında menü tercihini kullanıcı tercihibe  göre ayarlayabilirsiniz. 

 

Fotoğraf 
Kayıt yaparken, fotoğraf çekmek için kısa bastığınızda , hafıza kartına otomatik olarak kaydedilir ve kayıt 

olmadığında uygulama üzerinden indirilebilir, kısa basıldığında menü düğmesinin işlevine geçilebilir 

 

Ses kayıt  deliği 
Sensör vasıtasıyla ses kayıt özelliği 

 

LED Işık Göstergesi 
Kırmızı led  yavaş flaşlar              Wi-fi yok normal  

Kırmızı  led ışık  kayıt                      Wi-fi yok kayıt yok 

Mavi led ışık ve kırmızı led yavaş      Wi-fi bağlı normal  

Mavi led ışık ve kırmızı led ışık        Wi-fi bağlı  kayıt yok 

Kırmızı led hızlı flaş                             Sistem arızası 

 

Reset deliği 
sistemi sıfırlamak için  Pime kısa süreli basın ve otomatik olarak yeniden başlar 
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Kamera Montajı 

MicroSD Kart Takma 

 

Sınıf 10 microSD kart 8GB, 16GB veya 32GB depolama kapasitesine sahip olanlar 

kullanılmalıdır. Full HD kayıt için en az 16GB hafıza kartının kullanılması şiddetle önerilir. 

MicroSD kart, hafıza kartının ömrünü uzatmak için 2 haftada bir formatlanmalıdır. Micro SD 

kartına aşırı güç uygulamayın ya da Micro SD karta ve kart yuvasına zarar verebileceğinden 

yanlış yönde yerleştirmeyiniz. 

 

Kamera Montajı 
Uygun  açı ve pozisyonu ayarlayın, ön camdaki alanı temizleyin, koruyucu bandı tutucudan 

çıkarın, ardından tutucunun yapışkan tarafını ön cama takın. 

 

Güç Bağlantısı 
Yapıştırıcı kablo tutucusunu veya bandı aşağıda gösterildiği gibi kullanarak kabloyu 
düzenleyin. Güç kablosunun mikro erkek ucunu ön cam kablosunun dişi ucuna 
bağlayın. 
Güç kablosunun bir ucunu sigorta kutusu şemasına göre Araç Sigorta Kutusuna 
bağlayın. İpuçları: siyah tel (ŞASE) aracın herhangi bir demir parçasına bağlayınız. 

VIDEO ÇIKIŞI 

             B+ 12V 

GÜÇ12V 

ŞASE Araç  Sigorta Kutusu  

WIFI ÖN KAMERA 
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Aplikasyon Kullanımı 

Aplikasyon indirme  ve yüklemesi 

Android sistemi için lütfen Google Playstore dan “PORO CAM” dosyasını indirin ve kurun. IOS 

sistemi için, lütfen Apple Store'dan “PORO CAM” uygulamasını indirin ve kurun. 

<Android için QR kodu aşağıda Solda dır.                       IOS için QR kodu aşağıda Sağdadır. > 

Android Aplikasyonu QR Kodu                 IOS Aplikasyonu. QR Code 

 

 WIFI Bağlantısı 

AYAR menüsüne giriniz ve cep telefonunda Wi-Fi bağlantısını açınız (Android veya IOS), 

Wi-Fi kimliğini seçiniz Dashcam’in (varsayılan ad: CarDVR) bağlantı kurmak için ilk şifreyi 

12345678 girin. Aşağıdaki şekilde göreceğiniz üzere. 

 
Ön Kamera Aplikasyon Bağlantısı 

PRO CAM  uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki "+" simgesine tıklayın (aşağıdaki 
şekilde). Uygulama Ön Kamerayı otomatik olarak bağlayacaktır. 



Temel Ayarlar 
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Gerçek Zamanlı Kayıt 
Wifi bağlantısı sağlandığında, gerçek zamanlı görüntüleme arayüzünde gerçek zamanlı görüntü 

simgesine basın, ardından kontrol panelini çalıştırabilirsiniz (Android ve ISO aynı arabirimdir). 

Lütfen aşağıdaki gibi uygulama işlevlerine bakınız. 

Dosya kullanımı  Çözürlük ayarları Ayarlar menusü ses kayıt 

slayt yukarı aşağı parlaklık ayarı zaman watermark video kontrolü Fotoğraf kontrolü 

Dosya  Menusü 
 

Ayarlar Menusü 
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Hatırlatma 
Sistem video kalitesini garanti altına almak için en fazla 64GB Micro SD kartı 

destekler, sınıf 10 hafıza kartı önerilir ve kamera çalışırken kartı yerinden 

çıkarmayınız. Aşağıda referans olarak  Micro SD kart depolama bilgilerini 

bulacaksınız. 

Özellikleri 

4GB 2600 Foğraf 1 saat  video 

8GB 5200 Fotoğraf 2 saat video 

16GB 10400 Fotoğraf 3.5 saat video 

32GB 20800  Fotoğraf 7 saat video 

64GB 41600 Fotoğraf 14 saat video 

Ürün WIFI Lİ Gizli Ön Kamera  

Chipset NTK96655 ( Novatek) 

Kamera Sony IMX322 Exmor COMS 1/2.9” 

Lens 6 Glass / 170° geniz açı / F1.9 

Çözünürlülük FullHD ( 1920x1080 / 30fps ) HD 

( 1080x720 / 60fps ) 

2.0 Megapixel / Resim 

Format MP4 / H.264 

Ses Yüksek Hassasiyetli MICROFON 

Depolama MicroSD Kart ( 8GB/16GB/32GB ) 

Çalışma Sıcaklığı . -20˚C ~ 85˚C 

WI-FI Dahili 2.4G çift WI-FI Modülü, 802.11b/g/n 

Hareket Algılama Park Halinde Destekler 

G-Sensörü Support 3-axis acceleration sensor, collision lock 

Güç DC12V / 1A~2.1A 

Arka Kamera  AV-IN Portundan desteklenir 

GPS N/A 


