
 

Scene Driveguard 800Plus Manual 

โครงสร้างสินค้า 

 

1 เลนส์ 5 ช่องรีเซ็ต  9 จอแสดงผล 13 OK  

2 ช่องต่อกลอ้ง
หลงั 

6 ช่องไมโครโฟน  10 ปุ่มขึ้น/ซา้ย 14 ปุ่มโหมด 

3 ช่องต่อขายึด 7 ไฟแสดงสถานะ  11 ปุ่มเมนู 15 ปุ่มล็อค 

4 ช่องต่อไฟเขา้ 8 ช่องใส่ SD 

Card 

12 ปุ่มลง/ขวา 16 ปุ่มเปิด/ปิด 



 

ปุ่มต่างๆ   

“ปุ่มเปิด/ปิด” 

กดคา้ง 2 วินาทีเพื่อ เปิด/ปิดเคร่ือง 
กดเพื่อเปิด/ปิดหนา้จอ 
หมายเหต:ุ ระหว่างท่ีกลอ้งท างาน กด1คร้ังเพื่อปิดจอ และกดซ ้าอีกคร้ังเพื่อเปิดจอ  
 “ปุ่มล็อค”  

ล็อคไฟลฉุ์กเฉิน 

หมายเหต:ุ  ขณะท่ีกลอ้งก าลงับีนทึกวีดีโอ หากตอ้งการบนัทึกวีดีโอเป็นกรณีพิเศษให้กดปุ่ มล็อคไฟล ์
เพื่อท่ีกลอ้งจะท าการล็แคไฟลน้ี์ไปอยูใ่นโฟลเดอร์อ่ืนเพื่อจะไดไ้ม่ปนกบัโฟลเดอร์ปกติ  
 “ปุ่มโหมด”  

กดเพื่อเปล่ียนโหมด จาก วีดีโอ→ ถ่ายภาพ→ดูภาพยอ้นหลงั 
  “ปุ่ มOK”  

ฟังกชัน่ 1: กดบนัทึก/กดหยดุวีดีโอ.  

ฟังก์ชัน่ 2: กดถ่ายภาพในโหมด การถ่ายภาพ  

ฟังก์ชัน่ 3: ในโหมดดูภาพยอ้นหลงั กดเพือ่เล่นไฟล.์ 

ฟังก์ชัน่ 4: Used as the button “OK”.  

Under the “standby” mode, “shooting” and “replay”, long press [Menu], then shortly press [UP 

/ Down] to browse the files, shortly press [OK] to confirm the file.  

 “ปุ่ มลง”  



 

ฟังก์ชัน่: กดเล่ือนลง  
 “ปุ่ มลง”  

ฟังก์ชัน่: กดเล่ือนขึ้น 

ฟังก์ชัน่ 2: เปลี่ยนหนา้จอกลอ้งจากกลอ้งหนา้ไปกลอ้งหลงั 

 “ปุ่ มเมน”ู  

ฟังกช์ัน่: เมนู กดเพื่อเขา้หนา้เมนูและกดอีกคร้ังเพื่อออกจากหนา้เมนู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เตรียมตัวส ำหรับกำรใช้คร้ังแรก 

กำรติดตั้ง  
1. ต าแหน่งท่ีติดกลอ้งทั้งหนา้และหลงัไม่ควรท่ีจะบดบงัวิสัยทศัน์ในการขบัข่ี  

2.  ส าหรับรถบางคนั จะมีการจ่ายไฟผ่านกลอ้งจุดบุหร่ีหลงัจากดบัเคร่ืองยนตแ์ลว้ ดงันั้นควรท่ีจะดึงคาร์

ชาร์จเจอร์ออกเพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 

 

⚫ เปิด/ปิด  

1. เปิด:  

1) กล้องจะเปิดให้อัตโนมัติหลังจำกที่รถสตำร์ทเคร่ืองยนต์;  

2) ท ำกำรกดปุ่ มเปิด ค้ำงไว้ 2 วินำทีเพื่อท ำกำรเปิดกล้อง  

2. ปิด:  

1) กล้องจะปิดให้อัตโนมัติหลังจำกที่รถดับเคร่ืองยนต์;  

2) ท ำกำรกดปุ่ มเปิด/ปิด ค้ำงไว้ 2 วินำทีเพื่อท ำกำรปิดกล้อง 

 

⚫ กำรเลือก Micro SD Card 

1. Micro SD Card ที่ใชส้  ำหรบักลอ้งรุน่นีใ้หใ้ชท้ี่เป็น Class10 U3 สำมำรถรองรบัไดส้งูสดุ 128GB  

2. ถำ้ตอ้งกำรถอดกำรด์ออกใหก้ดทีต่วักำรด์ กลอ้งจะท ำกำรดนักำรด์ออกมำ.  

3. การใชก้าร์ดคร้ังแรก ควรท่ีจะตอ้งฟอร์แมทการ์ดจากกลอ้งเสมอ และหากใชก้าร์ดท่ีมีความจุขนาด 64GB ข้ึนไป

จ าเป็นท่ีจะตอ้งฟอร์แมทการ์ดผ่านตวักลอ้งก่อนใชง้าน  



 

ค าสั่งในเมนู 

ช่วงเวลำวีดีโอ: 1นำที, 3 นำที, 5 นำที  

รอบบันทึกในแต่ละช่วงวีดีโอ 

เสียงในวีดีโอ: เปิด/ปิด 

G-Sensor: ปิด/ต ่า/กลาง/สูง  

เม่ือถูกแรงกระแทก กล้องจะท ำกำรย้ำยไฟล์ไปอยู่อีกโฟลเดอร์ 

บันทึกป้ำยทะเบียน: ตั้งค่ำเลขป้ำยทะเบียนเพื่อบันทึกในลำยน ้ำวัดีโอ  

พักหน้ำจอ: ปิด/1นำที/3นำที กล้องจะท ำกำรดับหน้ำจอหลังจำกครบเวลำที่ตั้งไว้ 

Video coding: H265 and H264.  

Light source frequency: 60HZ and 50 HZ.  

ปุ่ มเสียง: เปิด/ปิด 

เสียงล ำโพง: เงียบ/ต่ำ/กลำง/สูง  

ภาษา: มีภำษำไทย 



 

ตั้งค่ำเวลส: 2031/01/01/24/24  

ฟอร์แมทกำร์ด: มี 

คืนกลับค่ำโรงงำน: มี  

About: software version.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Technical specification  
LCD screen 

size 

3.0 inch IPS full-view display screen  

 
Camera Lens High resolution camera with a 6G Lens 

Language  English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, 

русский, Deutsch, Français, Español and Italiano, Thai 

 Video  3840*2160 /1920*1080  

Video format  MP4 

Photo format  JPEG 

Microphone / 

speaker /  
Built-in  

Light source 50Hz/60Hz 

 
USB interface  USB2.0 

Power interface 5.0V 2A 

Battery  Built-in super capacitor  

 

หมำยเหต:ุ อาจมีการปรับเปลี่ยนสเป็คโดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้า โปรดสังเกตท่ีสินคา้จริง   

  

    

 



 

Scene Driveguard 800Plus Manual 

Product structure   

 

1 Camera 5 Reset hole  9 Display 

screen 

13 OK  

2 Rearcam 

interface 

6 Microphone 

hole  

10 Up / Left 14 Mode 

3 Holder 

surface 

7 Indicating 

light  

11 Menu 15 Lock 

4 USB 

Interface 

8 TF card slot 12 Down / Right 16 Power 



 

Buttons   

Button “Power” 

Function 1:Long press 2 seconds turn on/off function 

Function 2: Turn off the display screen function  

Note: When car black box is turn on, press the [Power] button, the unit will turn off the display, 

and tap again to turn on the display.  

Button “Lock”  

Function: emergent lock  

Note: under the “video recording” mode, if the current video needs to be protected but not 

covered by later ones, shortly press [emergent lock] to trigger the function of emergency lock; 

then the current video will be saved as a special video and it will not be covered by others.  

Button “Mode”  

In “standby” mode, shortly press [mode] button to switch between different modes 

(recording/photographing/playback). 

Button “OK”  

Function 1: Start up / shut down the function “video”.  

Under the “video” mode, shortly press “OK” to start recording, shortly press [OK] again to stop.  

Function 2: Shooting  

Under the “shooting” mode, shortly press [OK] for one time, then one photo can be taken.  



 

Function 3: play the files  

In the file browsing mode, short press [Enter] to play the video. 

Function 4: Used as the button “OK”.  

Under the “standby” mode, “shooting” and “replay”, long press [Menu], then shortly press [UP 

/ Down] to browse the files, shortly press [OK] to confirm the file.  

Button ‘Down”  

Function: Page down  

Under the mode “menu” and “replay”, page down.  

Button “Up”  

Function 1: Page up.  

Under the mode “menu” and “replay”, page up.  

Function 2: Switch over cameras.  

After the rear camera is accessed, double cameras will be displayed. Under the mode “Video”, 

shortly press [Up] to switch over among the front camera, PIP (picture in picture) and rear 

camera; under the mode “shooting”, the rear camera and front camera can be switched over.  

Button “Menu”  

Function: Menu.  

Under “standby”, shortly press [Menu] to access to function setting. After the setting, shortly 

press [Menu] to log out the setting. (Setting is the same when under the mode “video”, 



 

“shooting” and “replay”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparation for First Use 

Installation  

3. According to the interior environment, tightly fix the vehicle-mounted power cord; in 

order not to adversely affect your eyesight, the car black box shall be installed in front of the 

rear view mirror in the car. In this way, you can get a better and wider view.  

4. Do not install the car black box at a place where it will adversely affect the driver’s 

attention or where it will block the driver’s view.  

5. For some cars, the power will be supplied to the car black box after the car is shut 



 

down; if so, it is mandatory to pull out the vehicle-mounted power, otherwise, accident will be 

resulted in.  

 

⚫ On/Off  

1. On:  

1) The car black box will turn on automatically when the car is started up;  

2) The car black box can be started manually by pressing the On/Off button for 2 seconds.  

2. Off:  

1) The car black box will turn off automatically when the car is shut down;  

2) The car black box can be stopped manually by pressing the On/Off button for 2 

seconds.  

 

⚫ Selection of Memory Card 

1. Memory card (micro SD card or micro SDHC card) shall be additionally bought by the user, 

which is not included in the car black box. Please use the high-speed TF card (U3 required), 

whose capacity shall be no less than 8GB, maximal of TF card is 128GB.  

2. If you need to get out the memory card; then slightly press the bottom of the memory card, 

by which the card will be sprang up; get out the card with your fingers gently.  

3. Before the first use, TF card shall be formatted.  



 

 

 

Menu instructions   

Video time: 1min., 3 min. and 5 min.  

Note: Cycling time of each video.  

Video sound: on and off.  

Note: When recording the video, the sound will be recorded synchronously; when the sound is 

off, the recording video will be mute.  

Collision sensitivity: off, low, medium and high.  

Note: When making the video, if there is a crash or impact, the video will be locked.  

License plate number: Set the license plate number.  

Note: Set a license plate number used in Mainland China.  

Screen saver: Off, 1min. and 3 min.  

Note: When the recorder is not operated for X minutes, the camera will turn off the LCD 

screen display, and press any button, the screen will turn on.  



 

Video coding: H265 and H264.  

Note: Video code format can be selected, H265 is the default.  

Light source frequency: 60HZ and 50 HZ.  

USB mode: Use USB cable to connect with a computer.  

Button-pressing sound: On and off. 

Speaker volume: silence, low, medium and high;  

On / off sound: On and off;  

Language:  

English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, русский, Deutsch, Français, 

Español and Italiano.  

Time setting: 2031/01/01/24/24  

Format memory card: Yes and no.  

Note: Confirm to format the SD card.  

Factory data reset: Yes and no.  



 

Note: After resetting the system, camera function will be recovered as the defaulted. 

About: software version.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical specification  
LCD screen 

size 

3.0 inch IPS full-view display screen  

 
Camera Lens High resolution camera with a 6G Lens 



 

Language  English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, 

русский, Deutsch, Français, Español and Italiano. Thai 

 Video  3840*2160 /1920*1080  

Video format  MP4 

Photo format  JPEG 

Microphone / 

speaker /  
Built-in  

Light source 50Hz/60Hz 

 
USB interface  USB2.0 

Power interface 5.0V 2A 

Battery  Built-in super capacitor  

 
Note: This product retains design and specifications without prior notice. If there 

are differences, please refer to the actual unit.   

 

 


