
Main Key
1. Tombol start/stop   
      rekaman video
2. Tombol Reset/Restart  
     (tekan selama 5 detik
     untuk mode reset.
          tekan 10 detik untuk
     mode restart)

6.Melacak

DEMO

diperlukan untuk masuk akun untuk terhubung dari jarak 
jauh.
Login dengan 2 cara : 1. Login dengan akun Facebook, 
2. Login dengan akun terdaftar. Seperti di bawah ini:

1.1 Login Pengguna

11. Pusat Pengguna

11.2 Personal Center

Klik “Me”to personal center

Setting: Untuk mengatur parameter sistem terkait, 
misalnya: keterbacaan Video WiFi dan video jarak jauh.
Modify Password: Untuk mengganti password 
akun.
About:  Untuk cek informasi versi  dari APP

3.3 Tombol Rekam Video

Masuk Monitor, pengguna bisa mendapatkan informasi 
lokasi GPS saat ini dari perangkat.

1. Akses ke gambar real-time
2. Akses ke video real-time, video 
     5/10/30 detik optinal.
3. Pengguna dapat mengatur 3. Pengguna dapat mengatur 
siaran suara, saat memasukkan 
teks dalam kotak input, kemudian 
mentransmisikan ke perangkat 
dengan siaran suara

 Klik "playback" pada antarmuka utama untuk memeriksa 
file dalam kartu Micro SD, seperti di bawah ini:

Video dan gambar dapat dilihat 
secara terpisah dari kamera utama 
depan atau kamera belakang

 NOTE: video dan gambar 
hanya dapat dilihat dengan 
pemutaran saat perangkat 
terhubung ke Wi-Fi

Klik "File" pada tampilan  
utama, maka Anda dapat 
melihat file yang disimpan 
di telepon, seperti di 
bawah ini:
Klik Klik tombol "pilih" di sudut 
kanan atas, maka 
pengguna dapat 
menghapus file

7.Mengatur Geo-fence 

klik "fence" pada antarmuka utama, untuk mengakses 
antarmuka pengaturan pagar, seperti di bawah ini:

Klik "Draw", untuk mengatur pagar 
di area yang sesuai pada peta, 
sebagian besar dapat mengatur 5 
pagar. Ketika mobil masuk atau 
keluar dari area pagar, akan ada 
pesan alarm pada APP

8. Pesan

Klik "Message", pengguna 
dapat melihat semua pesan 
alarm perangkat, termasuk 
Alarm Getaran / alarm 
kecepatan tinggi / Geo-Fence

9. Pengaturan Menu

Klik "Setting" pada antarmuka 
utama, maka pengguna dapat 
memodifikasi parameter 
perangkat, seperti di bawah ini:

Vib Switch: Untuk mengaktifkan atau menutup 
Alarm getaran. Setelah menutup Sakelar Vib, 
perangkat tidak akan mengirim pesan alarm 
Getaran

Vib Level: To set collision strenght for Vibration 
alarm, the lower the level, the more sensitive the 
vibration

Volume: Sesuaikan volume perangkat

Dukungan Backcamera: Untuk membuka 
atau menutup Kamera belakang
WiFi Hotspot: Buka atau Tutup

Deviceinfo: Periksa informasi GPS perangkat, 
nomor IMEI Perangkat, informasi versi perangkat.

Pemformatan SDCard: Format Kartu Micro SD

Kata Sandi WiFi: Untuk memodifikasi kata sandi 
Wi-Fi Hotspot default.

Pulihkan Pengaturan Pabrik: Ya / Tidak

Reboot Device: Ya / Tidak

Lorem Ipsum

5. Putar Ulang

3.2 Pratinjau

 Setelah koneksi, klik tombol putar di  window preview 
video kemudian ditampilkan (seperti gambar di bawah), 
fungsi yang sesuai dengan ikon diilustrasikan sebagai 
berikut:

Signal GPS

Signal Kartu SIM

Rekam ON/OFF

Tombol saklar layar 

Ikon Kartu Micro SD

Tombol Kamera depan 
dan belakang

Tombol ambil gambar

Ikon server cloud

Nyala/Mati rekam Suara 

Tombol rekam video

Tombol stop Pratinjau 

Tombol pesan cepat

Nyala/ Mati rekam suara : Saat merekam, audio 
akan diaktifkan secara default. jika tidak membutuhkan 
audio, Anda dapat mengklik tombol ini untuk menutup, 
maka itu akan menjadi video bisu.

4.Pemantauan
ikon buka kunci: ini untuk mengatur kunci / 
membuka kunci video, video yang dikunci tidak akan 
diganti oleh video lain dari kartu Micro SD. (NOTE: Video 
akan terkunci secara otomatis ketika kendaraan 
bertabrakan dengan keras.)

Rekam ON/OFF: Klik tombol REC untuk memulai 
atau berhenti merekam. Ikon REC berkedip artinya 
merekam. Video akan disimpan dalam kartu Micro SD 
dan pengguna dapat memeriksa video dari "Playback".

Tombol kamera depan dan belakang : saat 
menghubungkan kamera belakang, klik tombol untuk 
beralih pratinjau kamera depan dan belakang.

Tombol rekam video : Klik tombol untuk merekam 
video untuk menyimpan video ke telepon, pengguna 
dapat memeriksanya dari "Video" dari "File". 

Klik tombol ini untuk nyala atau mati MIC

Tombol ambil gambar : klik tombol untuk 
menyimpan gambar saat ini ke telepon, pengguna 
dapat memeriksanya dari "gambar" dari "file".

Ikon buka/Kunci

Tombol Stop Pratinjau : klik tombol untuk 
berhenti mempratinjau tampilan langsung.

Tombol Layar Penuh: klik untuk mengubah 
gambar pratinjau menjadi layar penuh

10.Files
Note: butuh register akun jika belum punya.
1. Akun hanya angka dan kurang dari 6 digital.
2. Password hanya 6 sampai 8 huruf dan 
angka.  


