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Iti multumim ca ai ales Tellur! 
Te rugam sa citesti acest manual cu atentie inainte de a 
folosi produsului si sa il pastrezi la indemana pentru 
consultari ulterioare. 
Atentie! Defectele cauzate de folosirea necorespunzatoare a 
produsului nu vor fi acoperite de garantie. 
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Butonul pentru oprire/ pornire si OK

1. Apasa lung (3 secunde) butonul pentru a porni/ opri 
camera sau apasa-l timp de 6 secunde sau mai mult pentru a 
opri fortat.  
2. Apasa butonul de pornire /oprire pentru a porni sau opri 
video. 
Sageata in sus/ butonul pentru WiFi 
1. Apasa butonul pentru a te deplasa in sus in meniu.
2. Apasa scurt butonul (1 secunda) pentru a porni functia 
WiFi, apasa lung (3 secunde) pentru a opri functia WiFi.
Sageata in jos/ Butonul audio
1. Apasa butonul pentru a te deplasa in jos in meniu. 
2. In interfata video, apasa scurt butonul pentru a porni sau 
opri inregistrarea audio.
Butonul pentru meniu 
1. Cand inregistrarea este oprita, apasa scurt butonul M 
pentru a accesa meniul sau apasa-l lung pentru functia de 
redare. 
2. Cand incepe inregistrarea, apasa butonul M pentru a 
proteja fisierul.
In Menu apasa scurt butonul pentru a te reintoarce la pagina 
anterioara. 
Butonul de resetare
Daca dispozitivul nu mai functioneaza normal sau nu se mai 
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conecteaza la WiFi, apasa butonul Reset pentru a reseta 
sistemul. 
Interfata cardului microSD 
Camera suporta un card microSD de pana la 128GB （Class 10 
sau mai sus).

Instalarea
1. Opreste motorul masinii. 
2. Gaseste locul potrivit in masina pentru camera. Pozitia 
camerei nu trebuie sa te deranjeze in timpul condusului. 
Sterge parbrizul cu un material curat. Lipeste suportul si 
instaleaza camera. 
3. Ajusteaza pozitia lentilei pentru a te asigura ca imaginea 
este orizontala.
4. Conecteaza un capat al cablului in portul USB al camerei si 
celalalt capat in incarcatorul de masina. 
5. Porneste motorul masinii si verifica daca dispozitivul este 
instalat corect.

Inregistrarea/ fotografierea 

1. Modul inregistrare
Cand camera este in modul video, pictograma video       va fi 
afisata in coltul din stanga sus al ecranului si va incepe 
inregistrarea. In timpul inregistrarii, o bulina rosie apare pe 
ecran, iar, in acest timp, nu poti accesa meniul sau comuta pe 
alt mod de functionare. Apasa OK pentru a opri inregistrarea.

2. Modul fotografie
Cand camera este in standby, apasa lung butonul M pentru a 
comuta pe modul fotografie. Pictograma  foto       va aparea in 
coltul stanga sus al ecranului. Apasa butonul OK pentru a 
face o fotografie. Ecranul se va lumina, indicand faptul ca 
fotografia a fost realizata. Apasa butonul de meniu pentru a 
accesa meniul foto si apasa M pentru a comuta pe modul de 
redare.



3. Redarea inregistrarilor video/ fotografiilor 
In modul fotografie, apasa lung butonul M pentru a comuta 
in modul de redare. Pictograma de redare      va fi afisata in 
coltul din stanga sus al ecranului. 
Apasa pe sagetile sus sau jos pentru a te deplasa printre 
fisiere.
Apasa scurt butonul OK pentru a reda fisierul selectat.
Apasa butonul de meniu pentru a accesa meniul Setari, unde 
poti sterge sau proteja fisierul.

4. Meniul Setari
In orice mod (inregistrare, fotografie sau redare), atata timp 
cat camera este in standby, apasa butonul de meniu pentru a 
accesa meniul, apoi apasa-l din nou pentru a intra in meniul           
         Setari. Apasa sagetile sus/ jos pentru a te deplasa prin 
meniu. Selecteaza setarea pe care doresti sa o schimbi 

Instalarea aplicatiei de mobil 

Deschide magazinul de aplicatii din telefonul tau si cauta 
“LuckyCam” sau scaneaza codul QR de mai jos pentru a 
descarca si instala aplicatia: 

（codul QR al aplicatiei LuckyCam pentru Android sau IOS）
Dupa instalare, deschide aplicatia – aceasta va cere 
permisiunea pentru a accesa fisierele foto din telefonul tau. 
Apasa OK.



3. Redarea inregistrarilor video/ fotografiilor 
In modul fotografie, apasa lung butonul M pentru a comuta 
in modul de redare. Pictograma de redare      va fi afisata in 
coltul din stanga sus al ecranului. 
Apasa pe sagetile sus sau jos pentru a te deplasa printre 
fisiere.
Apasa scurt butonul OK pentru a reda fisierul selectat.
Apasa butonul de meniu pentru a accesa meniul Setari, unde 
poti sterge sau proteja fisierul.

4. Meniul Setari
In orice mod (inregistrare, fotografie sau redare), atata timp 
cat camera este in standby, apasa butonul de meniu pentru a 
accesa meniul, apoi apasa-l din nou pentru a intra in meniul           
         Setari. Apasa sagetile sus/ jos pentru a te deplasa prin 
meniu. Selecteaza setarea pe care doresti sa o schimbi 

Conexiunea WiFi（doar dispozitivele cu WiFi sunt compatibile 
cu aceasta functie) 
In Setarile sistemului vei gasi meniul pentru setarea functiei 
WiFi.
Selecteaza „pornit”. La prima conectare, trebuie sa accesezi 
si setarile WiFi de pe telefonul tau si sa introduci parola.
Pentru reconectare nu mai este nevoie sa introduci parola. 
Sau apasa scurt sageata sus (1 secunda) pentru a deschide 
WiFi-ul. 

Telefoanele Android & IOS 
Acceseaza setarile WiFi, intra in interfata setarilor conexiunii 
si cauta WiFi-ul local cu numele de NVT-CARDV******  apoi 
introdu parola pentru a se conecta. Parola initiala este: 
12345678.
Deschide aplicatia. Dupa conectarea cu succes a telefonului 
si camerei, poti vedea inregistrarile deschizand aplicatia.

Durata inregistrarii

Pornire/ oprire inregistrare

Porinre/oprire
inregistrare audio

Selectare
rezolutie video

Buton pentru fotografiere

Imagine in timp real



Lista inregistrarilor de pe
cardul microSD 

Lista fisierelor foto

Descarca fisierul

Lista fisierelor descarcate
in telefon

Previzualizarea inregistrarii
Dupa ce ai conectat cu succes aplicatia si camera, cand 
camera se opreste din filmat, apasa meniul „fisier”  si apoi 
selecteaza fisierul pe care doresti sa il redai (previzualizarea 
directa va avea trece printr-un proces de incarcare).
Descarcarea videoclipurilor 
Apasa pictograma        selecteaza inregistrarea pe care 
doresti sa o descarci din lista, descarcarea va porni 
automat.Videoclipul descarcat este salvat in dosarul cu 
fisiere descarcate din telefonul tau.
Previzualizarea fotografiilor 
Apasa pictograma       va afisa fotografiile sau capturile de 
ecran.
Sfat
Videoclipul redat pe telefon este compresat. Daca doresti sa 
il vezi la calitate HD, te rugam sa descarci fisierul in telefonul 
tau si sa il redai de acolo. Sau poti introduce cardul microSD 
in computerul tau pentru a vedea sau salva inregistrarile pe 
computer.



GPS 

Cand GPS-ul este conectat, pe ecran va fi afisata pictograma 
verde.
Atentie: pictograma GPS este alba pana la stabilirea 
conexiunii cu satelitul si devine verde dupa ce camera s-a 
conectat la satelit.
Cand GPS-ul primeste coordonatele locatiei, inregistrarile 
vor fi marcate cu aceste coordonate
(latitudine si longitudine) si va fi
afisata viteza de deplasare.
Cand folosesti aplicatia mobila
pentru a revedea inregistrarile,
fisierele vor fi redate conform
traiectoriei GPS.

Setarile de baza 

1. Rezolutia video: setarea prestabilita este de 2560*1440 
P30, dar poti alege din meniu intre: 3840*2160 P30, 
2560*1440 P30, 1920*1080 P60, 1920*1080 P30, selecteaza 
rezolutia dorita si apasa OK pentru a confirma. 
2. Inregistrarea in bucla: setarea prestabilita pentru 
inregistrarile ciclice este de 3 minute. Acceseaza meniul 
inregistrarilor in bucla si alege intre optiunile 1 minut/ 3 
minute/ 5 minute (daca alegi optiunea 3 minute, videoclipu-
rile salvate pe cardul microSD vor avea 3 minute).
3. Senzorul G: setarea prestabilita este „mediu”, care 
corespunde sensibilitatii la vibratii si protejarii fisierului.
4. Monitorizarea parcarii: setarea prestabilita este „oprit”. 
Daca selectezi „pornit”, camera va opri automat inregistra-
rea la 15 secunde dupa ce a fost declansata de o vibratie.



5. Detectarea miscarii: setarea initiala este „oprit”. Daca 
selectezi „pornit”, va detecta miscarea obiectelor in fata 
camerei cand masina este oprita. Camera opreste inregistra-
rea automat dupa 10 secunde.
6. Inregistrarea audio: setarea initiala este „pornit”. Porneste 
inregistrarea video si selecteaza „oprit” pentru a opri 
inregistrarea audio. 
7. Afisarea datei: setarea prestabilita este „pornit” pentru a 
inregistra videoclipuri ce afiseaza eticheta de data si ora. 
8. WiFi: setarea initiala este „oprit”. Selecteaza „pornit” din 
meniu sau apasa scurt sageata in sus pentru a porni functia 
WiFi, iar camera se va conecta la aplicatia mobila. 
9. Setarea data/timp: Setarea initiala este GMT+2. Selecteaza 
din meniu optiunea Data/timp si ajusteaza manual data si ora 
curenta sau contecteaza la aplicatia mobila. Selecteaza 
Setarea timpului din meniul de setari. Apasa „sincronizare 
automata” pentru a seta data si ora curenta. 
10. Inchiderea automata: setarea prestabilita este „oprit”. 
Poti alege intre 1 minut/ 3 minute/ 5 minute. 
Daca selectezi „oprit”, camera nu se va inchide automat.
Selecteaza „1 minut”, iar camera se va opri automat la un 
minut de la oprirea motorului masinii.
11. Ecran luminos: setarea prestabilita este „3 minute”. 
Acceseaza meniul si selecteaza intre optiunile: oprit/ 1 
minut/ 3 minute/ 5 minute. Daca selectezi „oprit”, ecranul va 
ramane luminat pentru o lunga perioada de timp. Daca 
selectezi „1 minut”, ecranul se va stinge dupa 1 minut.
12. Limba: limba predefinita este engleza. Poti alege dintre 
multe altele din meniu. 
13. Formatare: pentru a formata cardul de memorie apasa 
„OK” si se vor sterge toate datele de pe cardul microSD. 
14. Reinitializarea setarilor: selecteaza „ok” pentru a reveni 
la setarile din fabrica.
15. WDR: setarea initiala este "On", daca este setata “Off” , 
calitatea inregistrari nu va fi ajustata automat.
16. Expunere: setarea initiala este "+0.0", se poate schimba 



Specificatii tehnice
Utilizare: Autoturism
Rezolutie video: 3840 x 2160 30cps / 2560 x 1440 30cps /
1920 x 1080 30cps sau 60cps
Tip lentile: 7 Sticle 1.6
Chipset & senzor: Novatek NTK96670 & Sony IMX 335
Unghi vizibilitate: 140°
Ecran: 2.45" IPS Color
Rata cadre:  Max 60cps (1920 x 1080)
Rezolutie senzor: 5 Mega Pixeli
Rezolutie foto: 12 Mega Pixeli
Compresie video: 3840 x 2160 30cps H.265, pentru celelalte H.264
Tip fisier video: MP4
WiFi incorporat: Da
Modul GPS: Inclus
Afisare viteza deplasare: Da
Inregistrare automata: Da
Senzor G: Da
Detectie miscare: Da
Mode parcare: Da
Inregistare in bucla: Da, 1 / 3 / 5 minute
Stocare: Card Micro SA, Max 128GB, Clasa 10 (neinclus)
Capacitate baterie: 150 mAh
Autonomie baterie: Pana la 9 minute
Alimentare: Micro USB - 5V 2.1A
Montare: Suport cu prindere magnetica

in setarile din Menu.
17. Fusul orar: Setarea initiala este "GMT +2: 00", poti 
schimba in setarile din Menu: GMT ±12: 00.
18. Avertizare viteza maxima depasita: Setarea initiala este 
"100km/h", se poate schimba in setarile din Menu.
19. Unitatea de masura a vitezei: setarea initiala este 
"MPH", se poate seta ”KM/H”, “MPH” in setarile din Menu.
20. Fotografie prin gesturi: Setarea initiala este "ON". Face 
automat poza si pastreaza ultimele 10 secunde inregistrate 
cand detecteaza miscare direct sub camera.
 



*Suporta inregistrarea automata la pornire 
*Suporta inregistrarea in bucla si suprascrie videoclipurile mai vechi, fara 
pierderea cadrelor sau a secundelor 
*Suporta protejarea automata a inregistrarilor declansate de vibratii. Cand 
coliziunea depaseste pragul setat, camera protejeaza automat inregistrarea 
curenta si nu poate fi suprascrisa de fisierele in bucla
*Compatibila cu smartphone, iPad si alte dispozitive. Poate descarca, reda, 
formata si alte functii. 

Avertizare

Camera de bord este un instrument ce inregistreaza imagini 
si sunete ale masinilor pe sosele.
Nota: camera trebuie sa fie in modul inregistrare pentru a 
putea inregistra.
Imaginile pot fi distruse sau se pot pierde in urmatoarele 
conditii:
1. In timpul inregistrarii, daca scoti cardul de memorie, 
fisierul video va fi deteriorat sau se va sterge.
2. Intreruperea curentului electric in timpul inregistrarii 
poate duce la deterioarea fisierului.
3. Lovirea camerei poate duce la distrugerea sau pierderea 
fisierelor.
4. In timpul inregistrarii, coliziunea poate provoca deterioar-
ea cardului de memorie si poate duce la pierderea fisierelor 
salvate.

Montare suport: Adeziv 3M
Conditii de functionare: -10° - 60° C
Culoare: Negru
Pachetul include: 
-Camera auto Dash Patrol DC3
-Suport magnetic
-Cablu microUSB
-Incarcator auto Dual USB
-Manual de utilizare
Dimensiuni produs: 72mm*36.3mm*43.8mm
Greutate produs: 94g



 Informatii privind deseurile de echipamente electrice si 
electronice (DEEE) 

 Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) 
pot contine substante periculoase ce au un impact negativ 
asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt 
colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE 
(2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a 
deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), 
reprezentat grafic in imaginea alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie 
amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei 
colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la 
protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de 
echipamente electrice si electronice, va recomandam sa 
aveti in vedere urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la constructia acestui 
produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite 
si reciclate.
• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu 
alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea 
echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in 
mod gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru 
detalii despre aceste centre de colectare organizate de 
operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE



Descriere Produs: 
Camera auto Tellur Dash Patrol DC3, 4K, GPS, WiFi, Black
Marca: Tellur 
Cod produs: TLL171003

RED – 2014/53/EU
Standarde aplicate:
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1(2017-02)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN62479:2010
ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)
EN 55032: 2015
EN 55035: 2017
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02)

RoHS – 2011/65/EU

Bucuresti, 10-06-2020

Produsul are marca aplicata in 2020

DECLARATIE DE CONFORMITATE










