
 
 

 DVR-32מצלמת דרך 
 

 מדריך למשתמש
 מבוא למוצר:

 מבנה המוצר:
  

 
 

 פתח הכנסת כרטיס (1
 TF זיכרון

 (UPלחצן למעלה ) (2

 לחצן תפריט (3

 (DOWNלחצן למטה ) (4

 מיקרופון (5

 לחצן איפוס (6

 לחצן הפעלה/כיבוי (7

 לחצן נעילה (8

 לחצן מצבים (9

 OKלחצן  (11

11) USB 

12) HDMI 
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 טרם השימוש, חשוב מאוד:

 הגנה, יש להסירה לפני שימוש. על הצג מסך ישנה מדבקת .1

  )לא כלול( בלבד CLASS 11יש להשתמש בכרטיס זיכרון ברמת  .2

 חובה להשתמש במטען המקורי שכלול בערכה. .3

 תיאור של מקשי הפונקציות:

 (GB CLASS  11 32:  )בנפח עד TFפתח להכנסת כרטיס זיכרון  (1

 )למעלה(: UPלחצן  (2

 לה בתפריט.לחצו על לחצן זה למעבר למעתפריט מצבים: 

 מצב נגינה: לחצו על לחצן זה לצפייה בתמונה הקודמת.

 לחצן תפריט: (3

 מצב ווידיאו: לחצו על הלחצן לכניסה או ליציאה ממצב התפריט. / מצב תמונה

 מצב ווידיאו: לחצו על לחצן זה למחיקה או הגנה על קבצים.

 מצב תפריט: לחצו על הלחצן לחזרה שלב אחד בתפריט הנוכחי.

 )למטה( DOWNלחצן  (4

 מצב וידיאו: מכבה את עוצמת הקול.

 מצב ווידיאו: לחצו על לחצן זה למעבר שלב אחד למטה בתפריט.

 מצב נגינה: לחצו על לחצן זה לצפייה בתמונה הבאה.

 כניסה למיקרופון- לחצן מיקרופון (5

 בחרו לאיפוס- לחצן איפוס (6

 .המכשירכיבוי  / לחצו לחיצה ארוכה על לחצן זה להפעלה - POWERלחצן  (7

במצב ווידיאו, לחצו על לחצן זה לנעילת קובץ הווידיאו הנוכחי והוא לא  - לחצן נעילה (8
 יימחק.

 )מצבים( MODEלחצן  (9

 לחצו על לחצן זה לבחירה במצב תמונה, במצב ווידיאו או במצב נגינה )הקרנה(

של קובץ " ותתבצע נעילה MODEבמהלך מצב של הקלטת ווידיאו, לחצו על מקש "
 והוא לא יימחק. הנוכחי או הווידי

 מצב תפריט: לחצו על לחצן זה לאישור הבחירה. - OKלחצן  (11

 .מצב תמונה: לחצו על הלחצן לצילום תמונות 

 צו על לחצן זה להקלטת סרטוני וידיאו. לחצן על הלחצן פעם נוספת מצב וידיאו: לח
 להפסקת הקלטת סרטוני הווידיאו.

  תמונות וסרטוני וידיאו.מצב הקרנה: לחצו על לחצן זה להקרנת 

11) USB 

 מתח( ספקו 2או להעברת נתונים. ) PC( לחיבור מחשב 1" )USBממשק נתוני 
 או ספק כוח. PCבאמצעות מחשב 

 HDMIממשק  (12

 HDMIיציאת 
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 מיני שקע למכונית / מטען (13
 

 

 תיאור פונקציות מיוחדות

 :Gחיישן 

את קובץ הווידיאו הנוכחי גרם המכשיר ינעל באופן אוטומטי  7כאשר תאוצת הכובד היא עד 
 והוא לא יימחק.

 מפרט טכני להפעלת וידיאו/תמונה:

 :הפעלה/כיבוי 

 להפעלת המכשיר ונורית החיווי הכחולה תידלק. לחצו על לחצן 

 והמכשיר ייכבה והנורית הכחולה תיכבה. חצו שוב על לחצן ל

 :מצב וידיאו 

 

נה השמאלית העליונה יופיע למעבר למצב וידיאו. בפי לחצו לחיצה קצרה על לחצן 

לתחילת הקלטת הווידיאו, הזמן  סמל של מצלמה אדומה. לחצו לחיצה קצרה על לחצן 
 המצוין ליד סמל המצלמה יתחלף.

 לצילום תמונה בזמן הקלטה. לחצו לחיצה קצרה על לחצן 

 מצב תמונה 

ופיע למעבר למצב תמונה, בפינה השמאלית העליונה י לחצו לחיצה קצרה על לחצן 

 לצילום תמונה. סמל של "תמונה": לחצו לחיצה קצרה על לחצן 

 :מצב הקרנת וידיאו/תמונה 

 למעבר למצב הקרנה. לחצו לחיצה קצרה על לחצן 

 למעבר לקובץ הווידיאו או התמונה הקודם. על לחצן  לחצו לחיצה קצרה

 לבחירה בקובץ הווידיאו או התמונה הבא. לחצו לחיצה קצרה על לחצן 

 להקרנת הקובץ הנוכחי. לחצו לחיצה קצרה על לחצן 

 :הגדרת תפריט 

לכניסה לממשק ההגדרות, הפונקציה הנבחרת תופיע  לחצו לחיצה קצרה על לחצן 
 ברקע בצבע כחול.
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למציאת הפונקציה שאתם צריכים ולחצו  או על לחצן  לחצו לחיצה קצרה על לחצן 

 לבחירה ואישור האפשרות. על לחצן 

 ליציאה מתפריט ההגדרות. לחצו לחיצה קצרה על לחצן 

 הגדרת שעה 

או  לכניסה לבחירה בהגדרת שעה, לחצו על לחצן  לחצו לחיצה קצרה על לחצן 

לאישור  לבחירה באפשרות של תאריך ושל שעה, לחצו על לחצן  על לחצן 
 השינויים.

 

 הנחיות לגבי הסוללה

  
 סוללה טעונה במלואה       51% -סוללה טעונה ב      25% -נה בסוללה חלשה          סוללה טעו

  

נורית החיווי נדלקת בצבע אדום בתהליך הטעינה. זמן הטעינה הוא כשלוש שעות. נורית 
 החיווי תהפוך לכחולה באופן אוטומטי כאשר מכשיר טעון במלואו.

 חיבור למצת הרכב עם הכבל המצורף בלבד. –טעינת הסוללה 

אם המצלמת דרך קורס בזמן הפעלה, נתקו אותו מהמטען או לחצו על לחצן  שימו לב:
 האיפוס.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 מפרט טכני של המוצר:

 לרכב DVD HDמכשיר  מאפיין המוצר

 מובנה Gחיישן 

 אינצ'ים TFT LCD 3.1מסך  גודל מסך

 מעלות 121 עדשה

 אנגלית, סינית, רוסית, יפנית, קוריאנית וכו'. שפות

 AVI פורמט וידיאו

 מגה פיקסלים  3 מצלמה

 שחור צבע

 no leak secondהקלטה חלקה בלולאה  הקלטה מתמשכת בלולאה

  כיבוי אוטומטי

 תומך איתור תנועה

 (Y/M/D/H/M)תומך  הגדרת שעה

 CLASS 11 גיגה ביט 32בנפח של עד  TFכרטיס  אחסנה

 5M רזולוציית תמונה

 JPEG פורמט תמונה

 תומך רופוןמיק

 תומך סטריאו מובנה

 הרץ 61הרץ/ 51 תדר

 USB 1.USB disk ; 2.PC Camפונקציית 

 אמפר 1/  וולט USB ,DC 5ממשק מיני  ממשק הספק

 200mAh מובנית סוללה
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 איתור תקלות ופתרון בעיות

 במקרה של בעיה בתנאי הפעלה רגילים, אנא נסו את השיטות המצוינות להלן:

 .לא ניתן להקליט וידיאו או לצלם תמונות 

 יש מספיק מקום פנוי או אם הוא נעול. TF -בדקו האם בכרטיס ה

 GB 32עד  CLASS  11יש להשתמש בכרטיס 

 .המכשיר נעצר באופן אוטומטי בזמן הקלטה 

תואם עם מהירות גבוהה השימוש  TFבגלל הווידיאו בהגדרה גבוהה, השתמשו בכרטיס 
  SDHC ,C10 -ב

 .מופיעה ההודעה "שגיאת קובץ" בזמן הקרנה חוזרת של וידיאו או של תמונות 

 .TF -אנא פרמטו את כרטיס ה

 סרטון הווידיאו אינו ברור 

בדקו האם יש לכלוך או טביעת אצבע והשתמשו במטלית לעדשות לניקוי עדשת 
 המצלמה.

 .מופיעה תמונה שחורה בזמן הקלטת שמיים או בסצנת מים 

דול תשפיע על פונקציית החשיפה האוטומטית או על המצלמה, סצנת ניגוד ג
 " בתפריט ההגדרות לתיקון הבעיה.EVבאפשרותכם לכוון את "

  במזג אוויר מעונן או בתאורה חיצונית.הצבע אינו מושלם 

 " לכוונון.white balanceהגדירו את פונקציית "

 ממשק רצועות אופקיות 

הרץ" בהתאם  61הרץ" או " 51", אנא הגדירו ""תדר תאורה-בשל יצירת הגדרה שגויה ב
 לתדר ההספק המקומי.

 קריסה 

 לחצו על לחצן "איפוס" להפעלה חוזרת לאחר קריסה.

 כאשר המסך נכבה 

יש אפשרות להיכנס להגדרות ולשנות את הגדרות המסך בהתאם. פונקציה זאת נועדה 
 על מנת שלא תפריע לנהג במהלך 

 


