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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
1. Завжди читайте всі інструкції перед використанням пристрою.
2. Не встановлюйте відеореєстратор у місці, де він заблоковуватиме поле огляду водія.
Переконайтесь, що використання відеореєстратора відповідає нормам вашої
країни, провінції чи території.
3. Повідомте пасажирам транспортного засобу, що голоси чи інша інформація,
що стосується дій у транспортному засобі, будуть записані.
4. Не змінюйте налаштування та режим роботи відеореєстратора під час руху
автомобіля.
5. Не залишайте відеореєстратор на видимому місці, коли в транспортному засобі
нікого немає, щоб уникнути зламів для викрадення пристрою чи іншого майна.
6. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів або впливу екстремальних
температур (високих або низьких) на пристрій протягом тривалого часу.
7. Щоб переконатись, що відеореєстратор працює в належний спосіб, перевіряйте
пристрій не рідше ніж кожні 6 місяців, зокрема карту пам’яті. При кожному
використанні слід переконатися, що відеореєстратор працює нормально. Якщо є
ознаки несправності, слід звернутися в авторизований сервісний центр.
8. Відеореєстратор має додаткові функціональні можливості, такі як передача та запис
звукової або іншої ідентифікаційної інформації. Якщо у вас є проблеми щодо конфіденційності щодо цих функцій, переконайтесь, що дотримуйтесь інструкцій щодо
відключення цих функцій.
9. Використовуйте відеореєстратор за призначенням. Не слід застосовувати
відеореєстратор у випадках, якщо це може призвести до небезпечної експлуатації
транспортного засобу або заподіяння шкоди пасажирам.
10. ЗАБОРОНЕНО ЗМІНЮВАТИ НАЛАШТУВАННЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА ПІД ЧАС РУХУ
АВТОМОБІЛЯ. У ВИПАДКУ ДТП ПРИСТРІЙ МОЖЕ ВІДКРІПИТИСЯ ТА ЗАПОДІЯТИ ШКОДУ ПАСАЖИРАМ.
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• У цій інструкції користувача детально описується спосіб використання, технічні
характеристики та запобіжні заходи. Перед використанням прочитайте та зрозумійте цю інструкцію, зберігайте її для подальшого використання.
• Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн
виробів, що не погіршують експлуатаційні якості!
• Не встановлюйте пристрій у вологому місці, оскільки пристрій не має водонепроникних властивостей. Уникайте потрапляння рідини на частини пристрою.
• Не намагайтеся розбирати і ремонтувати пристрій самостійно. У разі виявлення
пошкодження зверніться в авторизований сервісний центр.
• Для очищення не використовуйте агресивні миючі засоби. Дозволяється очищувати
корпус тільки сухою м’якою тканиною.
• Не використовуйте пристрій в умовах пилу.
• Для захисту довкілля передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного центру утилізації відходів; не кидайте пристрій у вогонь, щоб уникнути вибуху.
• Регулярно очищуйте поверхню об’єктива, використовуйте суху м’яку тканину.
• Уникайте тривалого використання під прямими сонячними променями.
• Використовуйте оригінальні аксесуари, що постачаються в комплекті.
• Не розбирайте прилад.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Справжнім «Малід Лімітед» заявляє, що тип радіообладнання автомобільний відеореєстратор Drive 750 Magnet відповідає Технічному регламенту радіообладнання.
Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:
https://2e.ua/docs/
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1. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
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1. Перемикач живлення ON/OFF
2. WiFi
3. GPS
4. Роз’єм Micro USB
5. Мікрофон
6. Об’єктив
7. Роз’єм Micro USB
8. Кнопка RESET (Відновлення заводських налаштувань)
9. Роз’єм для карти пам’яті MicroSD
10. Кришка для захисту від пилу
11. Індикатор стану
12. Індикатор заряджання
13. 3.0” сенсорний OLED екран
14. Датчик рухів
15. Роз’єм AV
Модель 2E Drive 750 Magnet поставляється з однією фронтальною камерою. Всі характеристики підключення задньої камери вказані для спеціальної комплектації,
в яку включена задня камера.
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Кнопки і функції
Кнопка

Функція

Інструкції

WiFi

Увімкнення/
Вимкнення WiFi

1. Увімкнення: коротко натисніть
2. Вимкнення: коротко натисніть

Перемикач Увімкнення/
живлення Вимкнення

1. Вимкнення: коротко натисніть, засвітиться
індикатор
2. Вимкнення: натисніть і утримуйте, індикатор
погасне

Reset

Відновлення заводських налаштувань

Натисніть під час збою відеореєстратора

Роз’єм USB

Заряджання/USB
зберігання/Web
камера

1. За допомогою кабелю підключіть відеореєстратор до ПК для заряджання/перегляду
файлів/використання як веб-камери для ПК
2. Підключіть до зарядного пристрою, камера
увімкняться для заряджання і запису

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА
1. Вимкніть двигун автомобіля.
2. Вставте карту пам’яті MicroSD у спеціальний роз’єм відеореєстратора.
Використовуйте високошвидкісну карту MicroSD (Клас 10 і вище, від 8 до 128 ГБ).
3. Зафіксуйте відеореєстратор на лобовому склі автомобіля.
4. Підключіть автомобільний зарядний пристрій до автомобільної розетки,
використовуйте стандартний 2.5A зарядний пристрій.
5. Підключіть відеореєстратор до автомобільної розетки. Прокладіть кабель уздовж
краю лобового скла автомобіля.
6. Відрегулюйте положення об’єктива, переконайтеся, що ніщо не заблоковує об’єктив.
7. Запустіть двигун і перевірте, чи правильно ви встановили прилад.

3. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
1. Перед встановленням перевірте наявність усіх комплектуючих.
2. Не встановлюйте карту MicroSD під час увімкнення живлення відеореєстратора.
Цю дії слід здійснити при відключенні живлення.
3. Після запуску двигуна відеореєстратор вмикається і починає записувати відео автоматично.
4. Під час запису відео забороняється підключати кабелі живлення, оскільки це
може спричинити пошкодження записаних відеофайлів. Цю дії слід здійснити при
відключенні живлення.
5. Використання невідповідної карти MicroSD може призвести до пошкодження відео
(використовуйте карту пам’яті MicroSD Класу 10 і вище, від 8 до 128 ГБ).
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4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Особливості

Роздільна здатність 2880х2160, Quad HD, Super HD, Full HD

Датчик G

Вбудований (для захисту відеофайлів під час надзвичайної
ситуації під час руху автомобіля)

Дисплей

3.0” OLED, сенсорний

Об’єктив

150° ультраширокий кут огляду

Роздільна здатність фото

VGA/1.3Mп/2Mп/3Mп/5Mп/8Mп/10Mп/12Mп

Роздільна
здатність відео

2880x2160 24 к/с; 1920x1080 60 к/с; 1920x1080 30 к/с;
1280x720 120 к/с; 1280x720 60 к/с; 1280x720 30 к/с

Відео кодек

H.264, MP4

Світлочутливість

F=1.8

Мова

Українська/англійська/німецька/російська

Колір

Чорний

Циклічний запис

Так

Автоматичне увімкнен- Так
ня/вимкнення під час
запуску/зупинки двигуна
Визначення руху

Так

Встановлення дати

Так

Формат фото

JPG

Картка пам’яті

MicroSD Класу 10 і вище, від 8 до 128 ГБ

Мікрофон

Так

Динамік

Так

GPS

Вбудований

Роз’єм USB

Зберігання/Заряджання/Живлення і запис

Живлення

5 В 2.5 A

Акумулятор

400 мА·год, вбудований літій-іонний

Режим паркування

Так

Робоча температура

-20...+60 °С

Смуга радіочастот,
в якій працює
радіообладнання

2.400–2.4835 ГГц
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Максимальна потужність випромі- 16 дБм (40 мВт)
нювання в смузі радіочастот, в якій
працює радіообладнання
Версія програмного забезпечення

2E750-20190827

Робоча частота GPS

1575.42 МГц

Тип ресивера GPS

L1

Чутливість ресивера

148 дБм (при холодному старті), до 165 дБм
(при режимі трекінгу/навігації)

5. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
Завантаження мобільного додатка LuckyCam
Для ОС Android/iOS Apple: в магазині Google play/Apple store знайдіть і завантажте
мобільний додаток LuckyCam. У меню мобільного додатка виконайте встановлення
з сумісним відеореєстратором. Увійдіть в меню налаштувань Wi-Fi, знайдіть у списку
відеореєстратор. При підключення введіть пароль: 12345678. Після успішного з’єднання зображення з відеореєстратора можна переглядати на смартфоні.
Використання відеореєстратора
Увімкніть відеореєстратор, коротко натисніть кнопку Wi-Fi, тоді ви зможете знайти
SSID та пароль. Щойно відеореєстратор підключиться до вашого смартфона через
Wi-Fi, увійдіть у додаток LuckyCam.

Натисніть, щоб зробити фото.
Натисніть, щоб увімкнути функцію аудіо.
Натисніть, щоб обрати роздільну здатність відео.
Натисніть, щоб зупинити запис.
Натисніть, щоб обрати роздільну здатність фото.
Натисніть, щоб переглянути файли.
Натисніть, щоб переглянути відео.
Натисніть, щоб переглянути фото.
Натисніть, щоб завантажити файли.
Натисніть, щоб завантажити файли.
Натисніть, щоб налаштувати відеореєстратор.
7
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6. ВИКОРИСТАННЯ GPS
Для використання функції GPS необхідний відповідний мультимедійний програвач.
1. Встановіть необхідний відеопрогравач на ПК. Відкрийте програму.
2. Натисніть «Файл» – «Відкрити», щоб переглянути потрібний файл.

7. ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ
1. Відеореєстратор не здійснює запис/не робить фото.
- Перевірте, чи правильно вставлена карта пам’яті і чи вона не заповнена.
2. Автоматичне зупинення під час запису.
- Можливо, встановлена невідповідна картка пам’яті. Використовуйте картку пам’яті
MicroSD Класу 10 і вище.
3. Файл відображається некоректно.
- Можливо, сталася помилка зберігання. Відформатуйте картку пам’яті.
4. Зображення розмите.
- Очистіть об’єктив чистою м’якою тканиною.
5. Темне зображення під час зйомки неба або води.
- Некоректне налаштування експозиції. Відрегулюйте параметр EV у меню налаштувань.
6. Неправильне відображення кольору.
- Відрегулюйте параметр «Баланс білого» у меню налаштувань.
7. Горизонтальні смуги на зображенні.
- Це пов’язано з неправильним налаштуванням похибки частоти світла. Встановіть
частоту 60 Гц або 50 Гц відповідно до локального джерела живлення.
8. Збій у роботі відеореєстратора.
- Відновіть відеореєстратор до заводських налаштувань.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Всегда читайте все инструкции перед использованием устройства.
2. Не устанавливайте видеорегистратор в месте, где он может заблокировать поле
обзора водителя. Убедитесь, что использование видеорегистратора соответствует
нормам вашей страны, провинции или территории.
3. Сообщите пассажирам транспортного средства, что голоса или иная информация,
касающаяся действий в транспортном средстве, будут записаны.
4. Не меняйте настройки и режим работы видеорегистратора во время движения
автомобиля.
5. Не оставляйте видеорегистратор на видимом месте, когда в транспортном
средстве никого нет, чтобы избежать взломов для похищения устройства или другого имущества.
6. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или воздействия экстремальных
температур (высоких или низких) на устройство в течение длительного времени.
7. Чтобы убедиться, что видеорегистратор работает надлежащим образом, проверяйте
устройство не реже чем каждые 6 месяцев, в том числе карту памяти. При каждом
использовании следует убедиться, что видеорегистратор работает нормально. Если
есть признаки неисправности, следует обратиться в авторизованный сервисный
центр.
8. Видеорегистратор имеет дополнительные функциональные возможности, такие
как передача и запись звуковой или другой идентификационной информации. Если
у вас есть проблемы относительно конфиденциальности и этих функций, убедитесь,
что следуете инструкциям по отключению этих функций.
9. Используйте видеорегистратор по назначению. Не следует применять
видеорегистратор в случаях, если это может привести к опасной эксплуатации
транспортного средства или причинение вреда пассажирам.
10. ЗАПРЕЩЕНО МЕНЯТЬ НАСТРОЙКИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ. В СЛУЧАЕ
ДТП УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ОТКРЕПИТЬСЯ И ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ПАССАЖИРАМ.
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ВНИМАНИЕ:
• В этой инструкции подробно описывается способ использования, технические
характеристики и меры предосторожности. Перед использованием ознакомьтесь с
этой инструкцией, храните ее для дальнейшего использования.
• Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические
характеристики и дизайн изделий, не ухудшающие эксплуатационные качества.
• Не устанавливайте устройство во влажном месте, поскольку устройство не имеет
водонепроницаемых функций. Избегайте попадания жидкости на части устройства.
• Не пытайтесь разбирать и ремонтировать устройство самостоятельно. В случае
выявления повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• Для очистки не используйте агрессивные моющие средства. Разрешается очищать
корпус только сухой мягкой тканью.
• Не используйте устройство в условиях пыли.
• Для защиты окружающей среды передавайте неработающее электрическое
оборудование в соответствующий центр утилизации отходов; не бросайте устройство в огонь, чтобы избежать взрыва.
• Регулярно очищайте поверхность объектива, используйте сухую мягкую ткань.
• Избегайте длительного использования под прямыми солнечными лучами.
• Используйте оригинальные аксессуары, поставляемые в комплекте.
• Не разбирайте прибор.
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1. ВНЕШНИЙ ВИД
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1. Переключатель питания ON/OFF
2. WiFi
3. GPS
4. Разъем Micro USB
5. Микрофон
6. Объектив
7. Разъем Micro USB
8. Кнопка RESET (Восстановление заводских настроек)
9. Разъем для карты памяти MicroSD
10. Кришка для защиты от пыли
11. Индикатор состояния
12. Индикатор зарядки
13. 3.0” Сенсорный OLED экран
14. Датчик движений
15. Разъем AV

Модель 2E Drive 750 Magnet поставляется с одной фронтальной камерой. Все характеристики подключения тыльной камеры указаны для специальной комплектации,
в которую включена задняя камера.
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Кнопки и функции
Кнопка

Функция

Инструкции

WiFi

Включение/
Выключение WiFI

1. Включение: коротко нажмите
2. Выключение: коротко нажмите

Переключатель
питания

Включение/
Выключение

1. Включение: коротко нажмите, засветиться
индикатор
2. Выключение: нажмите и удерживайте, индикатор погаснет

Reset

Восстановление заводских
настроек

Нажмите при сбое видеорегистратора

Разъем
USB

Заряжание/USB
хранение/Web
камера

1. С помощью кабеля подключите видеорегистратор к ПК для подзарядки/просмотра файлов/
использования в качестве веб-камеры для ПК
2. Подключите к зарядному устройству, камера
включится для подзарядки и записи

2. УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
1. Запустите двигатель автомобиля.
2. Вставьте карту памяти MicroSD в специальный разъем видеорегистратора.
Используйте высокоскоростную карту MicroSD (класс 10 и выше, от 8 до 128 ГБ).
3. Зафиксируйте видеорегистратор на лобовом стекле автомобиля.
4. Подключите автомобильное зарядное устройство к автомобильной розетке,
используйте стандартное 2.5A зарядное устройство.
5. Подключите видеорегистратор к автомобильной розетке. Проложите кабель вдоль
края лобового стекла автомобиля.
6. Отрегулируйте положение объектива, убедитесь, что ничто не блокирует объектив.
7. Запустите двигатель и проверьте, правильно ли вы установили прибор.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Перед установкой проверьте наличие всех комплектующих.
2. Не устанавливайте карту MicroSD при включении питания видеорегистратора.
Это действия следует осуществить при отключении питания.
3. После запуска двигателя видеорегистратор включается и начинает записывать
видео автоматически.
4. Во время записи видео запрещается подключать кабели питания, поскольку это
может привести к повреждению записанных видеофайлов. Это действия следует
осуществить при отключении питания.
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5. Использование неподходящей карты MicroSD может привести к повреждению
видео (используйте карту памяти MicroSD класса 10 и выше, от 8 до 64 ГБ).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Особенности

Разрешение 2880х2160, Quad HD, Super HD, Full HD

Датчик G

Встроенный (для защиты видео при экстренной
ситуации во время движения автомобиля)

Дисплей

3.0” OLED, сенсорный

Объектив

150° ультраширокий угол обзора

Разрешение фото

VGA/1.3Mп/2Mп/3Mп/5Mп/8Mп/10Mп/12Mп

Разрешение відео

2880x2160 24 к/с; 1920x1080 60 к/с; 1920x1080 30 к/с;
1280x720 120 к/с; 1280x720 60 к/с; 1280x720 30 к/с

Видео кодек

H.264, MP4

Светосила

F=1.8

Язык

Украинский, Английский, Немецкий, Русский

Цвет

Чёрный

Цикличная запись

Да

Автоматическое включение/
выключение при запуске/
остановке двигателя

Да

Датчик движения

Да

Настройки даты

Да

Формат фото

JPG

Карта памяти

MicroSD Класса 10 и выше, от 8 до 128 ГБ

Микрофон

Да

Динамик

Да

GPS

Встроенный

Разъем USB

1: Хранение 2: Заряжание 3.Питание и запись

Мощность питания

5В

Аккумулятор

400 мА·ч, Встроенный литий-ионный

Режим парковки

Да

Рабочая температура

-20...+60 °С

2.5 A
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5.МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Загрузка мобильного приложения LuckyCam
Для ОС Android/iOS Apple: в магазине Google play/Apple store найдите и загрузите
мобильное приложение LuckyCam. В меню мобильного приложения выполните
соединение с совместимым видеорегистратором. Войдите в меню настроек Wi-Fi, найдите в списке видеорегистратор. При подключении введите пароль: 12345678. После
успешного соединения изображение с видеорегистратора можно просматривать на
смартфоне.
Использование видеорегистратора
Включите видеорегистратор, коротко нажмите кнопку Wi-Fi, тогда вы сможете найти
SSID и пароль. Как только видеорегистратор подключится к вашему смартфону через
Wi-Fi, войдите в приложение LuckyCam.

Нажмите, чтобы сделать фото.
Нажмите, чтобы включить функцию аудио.
Нажмите, чтобы выбрать разрешение видео.
Нажмите, чтобы остановить запись.
Нажмите, чтобы обрати разрешение фото.
Нажмите, чтобы проверить файлы.
Нажмите, чтобы проверить видео.
Нажмите, чтобы проверить фото.
Нажмите, чтобы загрузить файлы.
Нажмите, чтобы удалить файлы.
Нажмите, чтобы настроить видеорегистратор.
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GPS
Для использования функции GPS необходим соответствующий мультимедийный
проигрыватель.
1. Установите необходимый видеопроигрыватель на ПК. Откройте программу.
2. Нажмите «Файл» – «Открыть», чтобы посмотреть нужный файл.

7.РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Видеорегистратор не осуществляет запись/не делает фото.
- Проверьте, правильно ли установлена карта памяти и остаток свободного места на
карте. Проверьте уровень аккумулятора.
2. Автоматическая остановка во время записи.
- Возможно, установлена несоответствующая карта памяти. Используйте карту памяти
Micro SD класса 10 и выше.
3. Файл отображается некорректно.
- Возможно, произошла ошибка хранения. Отформатируйте карту памяти.
4. Изображения размытое.
- Очистите объектив чистой мягкой тканью.
5. Темное изображение при съемке неба или воды.
- Некорректные настройки экспозиции. Отрегулируйте параметр EV в меню настроек.
6. Неправильное отображение цвета.
- Настройте параметр «Баланс белого» в меню настроек.
7. Горизонтальные полосы на изображении.
- Это связано с неправильным настройкам частоты света. Установите частоту 60 Гц или
50 Гц в соответствии с локальным источника питания.
7. Сбой видеорегистратора.
- Восстановите видеорегистратор к заводским настройкам.
15
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DISCLAIMER
1. Please follow the set-up and usage instructions in the print material that came with this
Dashboard Camera product.
2. You should not set/install this dash cam at a place that would obstruct or reduce a
driver’s view. Make sure your usage comply with pertinent vehicle codes of your state,
province, territory or country.
3. You should post the required notices of recordation to occupants inside the vehicle, if
voices or other information/signal pertaining to in-vehicle activities will be recorded.
4. You should not change the dash cam’s setting or mode of operation when the vehicle is
in motion.
5. You should not leave the dash cam in a visible spot when no one is inside the vehicle, to
avoid attracting break-ins to steal the unit, or other property.
6. You should avoid extended exposure of the dash cam to direct sunlight or extreme
temperatures (either high or low temperature) which tend to degrade or damage the
unit and its normal functionality.
7. You should examine, check and verify the dash cam at least every 6 months, including
the memory card, to ensure the video reception and recording are working properly.
For each use, you should verify that the dash cam unit, the visible lights and the audible
sounds are working normally. If there are signs of non-operation or malfunction, you
should immediately seek to replace the product and check to see if the product is
covered under any applicable warranty.
8. The dash cam unit may have additional functionality, such as transmission and
recordation of audible or other identification information. If you have privacy concerns
about these functions, make sure you follow the instruction to disable these functions.
9. You should use the dash cam unit in the way it is intended. You should not use the dash
cam unit in a way that would be illegal or that tends to physically damage the unit, or
tend to cause danger to the safe operation of the vehicle or the occupants.
10. THIS DEVICE SHOULD NOT BE ADJUSTED BY THE DRIVER WHILE DRIVING. IN THE EVENT
OF AN ACCIDENT, DEVICE MAY DISLODGE AND BECOME UNSAFE FOR PASSENGERS.
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NOTE:
• This user manual will detail how to use, operation, technical specifications and
precautions. Before use, please read this manual thoroughly and fully understand, Please
keep this manual, we hope our products can meet your needs and long-term service to
you! Using this product, enjoying the real high quality life.
• This manual in the printing process, the machine because of the appearance, software
or hardware repair process leads to the same part of the manual operation of nonconformance, the Company has maintained the final interpretation!
• Do not put the machine into the damp working condition, this machine have no
waterproof function, so please make the machine no pour water or exposed to rain
water.
• Do not try open the shell or try repair by yourself, if the accessories for this machine have
any problem, please do to the professional maintenance station to repair.
• Do not use the thrill chemical substance, clean solvent or cleaner to clean this machine,
please use the moist soft cloth to clean.
• Do not use this machine under the condition that the dust and high density, to avoid
affecting the video.
• Please protect the environment, don’t discard this machine randomly; do not throw this
machine into fire, otherwise will have an explosion.
• Please pay attention to clean the lens surface, use the moist soft cloth clean the lens then
use, to avoid the video is not so good.
• Outdoor use Please avoid high temperature and direct sun exposure.
• Please use original accessories.
• Please do not disassemble the product.
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1. PRODUCT STRUCTURE
1

2

15
11

7

3

10

8

4

9

5

6

12

13

14

1. Power
2. WiFi
3.GPS
4.Micro USB
5. Speaker

6.Front Cam
7. Micro USB Port
8.Reset
9. MicroSD Card Slot
10.Dust proof Cover

11.Indicator Light
12.Charging Indicator Light
13. 3.0” OLED Touch Screen
14.Gesture Sensing
15. AV-in

The model supplied with one front camera. All specifications for connecting the rear
camera are indicated for special equipment in which the rear camera is included.

Keys and Functions

Key

Function

Instruction

WiFi

Turn on/ off the WiFI

1.Turn on: Short press WiFi to turn on
2.Turn off: Short press WiFi to turn off

Power

Turn on/Turn off

1.Turn on: Short press Power to turn on and
indicator lighted
2.Turn off: Long press Power to turn off and
indicator off

Reset

Reset

When device crashes, shot press here to reboot

USB port

Charging/USB storage/
Web camera

1.Connect to PC by USB cable, we can check video/
photo and charge/ as the web camera for PC
2.Connect to the charger, camera will turn on to
record and charging
18
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2. PRODUCT INSTALLATION GUIDE
1. Turn off the car engine
2. Insert the TF card into the card slot of dash cam
Attention: Please use high-speed SD card (Class10 or above, capacity is not less than
8GB, max to 128GB, and to format the SD card with the machine or PC before using)
3. Fix the dash cam on the windscreen of your car
4. Insert the car charger into the car cigarette lighter, and please use the standard 2.5A car charger.
5. Pay attention to the direction of the camera when installing. Pave the cable alongside
the roof of the vehicle.
6. Connect the dash cam USB interface to the car charger with a charging extension cable.
Attention: Pave the cable alongside the edge of windshield.
7. Adjust the lens position to ensure that the lens are level with the ground.
8. Start the engine and check whether the machine is installed correctly.

3.PRODUCT PRECAUTIONS
1. Before installation, please check the accessories carefully to ensure that the products
and accessories are correct and complete, and then start the installation.
2. During installation, be sure not to insert the car key into the power supply, and do not
insert or pull out any machine accessories in the status of Power-on, including: SIM card,
SD card. These actions should be completed when power is turned off.
3. When the car key is plugged into the vehicle, the dash cam will automatically turn on.
Please check whether the function of power on/off, the front and rear cameras and the
rear view display are normal.
4. When the machine is in use, it is forbidden and dangerous to pull and insert the GPS
antenna and SD card, which will cause the recorded video files to be damaged and the
machine to be abnormal or damaged.
5. If you need to download the recording videos and images, press SD card directly when
the car is turned off. Then insert the SD card into the machine again when the vehicle is turned off.
6. You must use C10 high-speed card (recommended capacity 8G-128G), lower than C10 will
cause problems like video stutter, black screen, video can not be recorded or not be
played or not automatically be covered.
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4.PRODUCT SPECIFICATIONS
Product Feature

Resolution: 2880х2160, Quad HD, Super HD, Full HD

G-sensor

Built-in(to save the file if emergency, and can ‘t be deleted if the
collision of vehicles happen)

Screen

3.0” OLED Touch Screen

Lens

150 Degree ultra wide angle

Photo Resolution

VGA/1.3M/2MHD/3M/5M/8M/10M/12M

Video Resolution

2880x2160 24FPS; 1920x1080 60FPS; 1920x1080 30FPS; 1280x720
120FPS; 1280x720 60FPS; 1280x720 30FPS

Video Code-c

H.264, MP4

Aperture

F=1.8

Language

Ukrainian/English/German/Russian

Color

Black

Loop Recording

Support

Auto turn on/off
while
vehicle power on/off

Support

Motion detection

Support

Year/Month/Day/
Hour/Minute

Support

Photo Format

JPG

Memory card

TF card, Class 10 or above, Max support 128GB

MIC

Support

Speaker

Support

GPS

Built on bracket

USB port

1: Storage 2: Charging 3.Power on and recording

Power Interface

5V 2.5A

Battery

400mAh Built-in Li-ion Battery

Parking Mode

Support

Working
temperature

-20...+60°C
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5.APP OPERATION INSTRUCTIONS
Downloading «LuckyCam» App
Android system mobile phone
Open the «Google play store» search «LuckyCam» to download and install.
Open the APP «LuckyCam», click «Switch Connected Devices», then click on «WiFi settings».
Click WiFi Settings, enter the connection settings interface, search the machine WiFi, then
enter the password: 12345678.
Click Connect, the phone and camera will be connected, click the back button to see the
camera shooting screen.
iOS system Apple phone
Open the «Apple store» search «LuckyCam» to download and install.
After the installation is completed, if you want «LuckyCam» access to cell phone photos,
please click «OK» (Note: you must select «OK», otherwise you can not preview the pictures
download by APP )
Open the phone WiFi settings, search the WiFi Hotspot, search the dash cam’s WiFi, enter
the password: 12345678.
Using Your Dash Cam
Turn on your dash cam, and short press the WiFi key to turn on WiFi function, then you will
find the SSID and password.
Once the camera connected with your smart phone by WiFi, enter into Luckycam App

Click
to exchange the preview interface of front
cam and rear cam
Clic

to take photo

Clic

to turn on the audio function

Clic

to set the video resolution

Clic

to stop or begin recording

Clic

to set photo resolution

Clic

to check the files

Clic

to check videos

Clic

to check photos

Clic

to download the files

Clic

to delete the files

Clic

to set the dash cam
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6. GPS PLAYER SOFTWARE INSTALLATION AND USING INSTRUCTIONS
If need check the GPS information , the professional player must be installed firstly
1.Please install the customized video player
2.Please copy the customized video player to computer and install.
Using the player software:
1.Please open the customized video player and install it for the first time use.
2.Click File –Open to choose the file which need play, and open the play mode directly, as below.

7.FAQ
Under normal operating conditions, if there is problems with the device, please refer to
the following methods to solve.
Q: Cannot take picture and record
A: Please check whether there is enough space for of TF card, or if it is locked.
Q: Stopping automatically while recording
A: Due to the huge amount of HD video data, please use high-speed C10 TF card with
SDHC compatible, there will be the mark of C10 on the TF card.
Q: There is “wrong file” shown on LCD when replay the photo/video
A: Because of TF card storage error, please format your TF card.
Q: Fuzzy image
A: Please check if the lens stay with dirt, fingerprints, please cleaned lens with paper
before shooting.
Q: Dark image when when shooting the scene of sky or water
A: There will have an impact on the exposure when the big difference between the scene.
Please adjust the “EV” in the menu setting.
Q: The color is not good in the cloudy or indoor
A: Please check the “white balance” is Auto or not in the menu.
Q: Horizontal stripes interference in the image,
A: This is due to the wrong setting of light frequency error, please set the frequency 60HZ
or 50HZ according to the local power supply.
Q: Freezing
A: Please reset to recover when device hangs off.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

antone 261Шановний
C
pantone
021 C
Покупцю!

pantone
361зC придбанням
pantone 185
C
pantone Cool Grey 7 C
Вітаємо
Вас
виробу
торговельної марки 2E, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те,
що Ви обрали саме цей виріб.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При
купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.
1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу,
серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби виробу складає 24 місяці.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в
комерційній діяльності продавець/виробник не несе гарантійних зобов`язань, сервісне
обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні
на виріб, в авторизованому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним
законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації,
викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
• використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
• наявності механічних пошкоджень;
• наявності пошкоджень, що виникли внаслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
• наявності пошкоджень, спричинених стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою
та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне
середовище та ін.);
• наявності пошкоджень, що виникли внаслідок невідповідності параметрів живлення чи
кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
• при порушенні пломб, встановлених на виробі;
• при внесені змін у конструкцію виробу або наявності ознак ремонту поза межами авторизованого сервісного центру;
• відсутності серійного номера пристрою або неможливості його ідентифікувати.
7. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дати продажу.
* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного
обслуговування ознайомлений, претензій не маю.
Підпис покупця __________________________________________________________________
Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12
www.erc.ua/service

Інформація про виріб
Виріб
Модель
Серійний номер
Інформація про продавця
Назва торгової організації
Адреса
Дата продажу
Штамп продавця

Талони на гарантійне обслуговування
Талон № 3

Штамп продавця

Дата звернення
Причина
пошкодження
Дата
виконання

Талон № 2

Штамп продавця

Дата звернення
Причина
пошкодження
Дата
виконання

Талон № 1

Штамп продавця

Дата звернення
Причина
пошкодження
Дата
виконання

