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 טרם השימוש, חשוב מאוד:

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

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

 חובה להשתמש במטען המקורי שכלול בערכה. .3

 תפריט הגדרת פונקציות

והפסיקו להקליט, לחצו על לחצן התפריט, היכנסו לממשק  DVR -פתחו את מכשיר ה
תפריט ההגדרות. לחצו על מקשי החץ למעלה או למטה לבחירה במדדים ספציפיים, לחצו 

מו, המשיכו ללחוץ על מקש לאישור הפעולה. כאשר כל ההגדרות הושל ENTERעל לחצן 
 תפריט ליציאה ממסך ההגדרות.

 

 USBמצב 

, הטכוגרף יעלה באופן POWERמחובר למחשב, לחצו על לחצן  USB -בזמן שכבל ה
 . ישנם שני סוגים של מצבים לבחירה מתוכם:USB -אוטומטי בתפריט ה

 USBדיסק  .1

 במצב זה, ניתן להשיג גישה לקבצי וידיאו או לקבצי תמונה.

 PC מתמצל .2

, באפשרותכם לצלם תמונות או לשוחח USBבחרו במצב זה להעלאת מכשיר הווידיאו 
 בשיחת ווידיאו בזמן אמת.

 

 HDMIיציאת 

ייכבה, התמונה או הווידיאו  DVR -,  מסך הTV -ול DVR -המחובר ל HDMIבעזרת כבל 
 יוצגו על גבי הטלוויזיה.

 

 פיקוח על החנייה

 ייההיכנסו למצב של פיקוח על החנ .1

מצב וידיאו רגיל, לחצו על מקש תפריט, היכנסו לממשק תפריט ההגדרות, לחצו על  .א
מקשי החץ למעלה או למטה לבחירה בהגדרת פיקוח על החנייה, לחצו על מקש 

ENTER .לאישור הפעולה ולחזרה למצב וידיאו רגיל, למצב של פיקוח על החנייה 

ב של ווידיאו לחנייה, תצוגת רטט של כלי רכב, המכונה לאחר הפעלה, נכנסת למצ .ב
שניות לאחר שהקובץ מאוחסן בתור קובץ לקריאה  03המסך כוללת סמל של מפתח, 

בלבד )מחזור וידיאו, לא למחיקה(, לאחר מכן נכבה באופן אוטומטי ועובר למצב של 
 פיקוח על חנייה.

 לאתחול, אין סמל של POWERמטען למכונית, ספק כוח ולחצו לחיצה קצרה על מקש  .ג
והמכשיר נכנס למצב של וידיאו רגיל. כיבוי  Pמפתח על המסך, עדיין מופיע סמל של 

 רגיל, לאחר מכן נכנס למצב של פיקוח על חנייה.

 יציאה ממצב של פיקוח על חנייה. .2

מצב וידיאו, לחצו על מקש תפריט, היכנסו לממשק תפריט ההגדרות, סגרו את מצב  .א
 הפיקוח על חנייה.
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 הערות

 טרם הקלטת הווידיאו. TF -את כרטיס האנא הכניסו  .1

 -המחובר של המכונית בתור ספק כוח למכשיר ה USB -אנא השתמשו במטען ה .2
DVR 5 -וולט. במידה ומתח היציאה גדול מ 5וולט עד  22, מטען המכונית עם מתאם 

 יישרף. DVR -וולט מכשיר ה

 

 אבזרים
וולט מובנה(,  5עד  וולט 22לרכב )מתאם  USB, מטען USBמדריך למשתמש, כבל 

 אבזרים תומכים.
 

 התקנה

על פני השמשה הקדמית  המצלמה ממוקמתזה פשוטה לביצוע,  DVRהתקנת מכשיר 
של המכונית למצת  USB -באמצעות האבזר התומך. המכשיר מתחבר באמצעות ה

 הסיגריות.
 

 טעינה:

 וולט 22דרכים לטעינה: התחברו באמצעות מטען המכונית 

יפעיל את הווידיאו באופן אוטומטי. יבוצע  DVR -ותנעת, מכשיר הברגע שהמכונית מ
יבצע שמירה אוטומטית של קבצי הווידיאו ולאחר  DVR -שניות, מכשיר ה 5כיבוי לאחר 

 מכן כבו אותו.

וולט מהספק המכונית כאשר ההספק  5שימו לב: השתמשו רק במתח יציאה של 
ארוכה על מפסק המכונה או על לחצן  בשימוש על ידי מטען המכונית, יש צורך בלחיצה

POWER לסגירת ה- DVR. 
 

 מצב וידיאו

ייכנס  DVR -של רכב, מכשיר ה USBאו התחברו למטען  OKלחצו לחיצה קצרה על לחצן 
 GB 02בנפח עד  TF - באופן אוטומטי למצב של הקלטת ווידיאו. )אנא הכניסו כרטיס 

CLASS  23הבהבת, הקובץ יישמר באופן אוטומטי ( בשלב זה, נורית החיווי הכחולה מ
 OKלרכב או לחיצה קצרה על לחצן  USB -ה      . בעת הוצאת מטען TF -בכרטיס ה

 לכיבוי, נורית החיווי תיכבה.
 

 Gחיישן 

במקרה של התנגשות של המכונית, קובץ הווידיאו הנוכחי נשמר בתור קובץ לקריאה בלבד, 
 הקובץ בזמן של הקרנת וידיאו בלולאה, לא יימחק.

 

 נעילת חירום

במצב וידיאו, לחצו לחיצה קצרה על מקש הנעילה, תתבצע נעילה ידנית של הקובץ הנוכחי, 
 ל וידיאו בלולאה, הקובץ לא יימחק.הקובץ נשמר בתור קובץ לקריאה בלבד, תהליך ש

 

 מצב של שומר מסך

 לפתיחה או לסגירה של המסך. POWERלחצו לחיצה קצרה על מקש 
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 מצב לכידה

 ENTERולחצו על מקש  DVR -לחצו לחיצה קצרה על לחצן המתג לפתיחת מכשיר ה
ש לעצירת ההקלטה, לאחר מכן לחצו על מקש המצבים לכניסה למצב מצלמה, לחצו על מק

ENTER לצילום תמונות. 

 עיון בקבצים ומחיקת קבצים

להפסקת ההקלטה, לחצו על מקש  ENTERולחצו על מקש  DVR -פתחו את מכשיר ה
MODE  פעמיים במצב של הקרנה. לחצו על מקשי החץ למעלה או למטה לבחירה בקובץ

ם לנגינה או לצפייה מקדימה. במידה ואתם מעונייני ENTERהמוקלט ולחצו על מקש 
למחוק את הקובץ, לחצו על מקש התפריט להפסקת ההקרנה ולכניסה למצב מחיקה. 

באמצעות לחיצה על מקשי חץ עליון או תחתון לבחירה באפשרות של מחיקה או פרמוט. 
 המשיכו ללחוץ על לחצן התפריט ליציאה מהפעולה.

 

 מדדים טכניים 

 אינץ' HD 0.3מסך  מסך

 AR0330חיישן  עדשה

 עלותמ 243 זווית

 איתור תנועה / וידיאו בלולאה דגם וידיאו

 MOV פורמט וידיאו

 H.264 קידוד וידיאו

 1920X1080P (30fps)/ 1280X720/848X480/640X480 רזולוציית וידיאו
(60fps) 

 ,4032X3024, 3648X2736, 3264X2448, 2592X1944 רזולוציית תמונה
2048X1536, 1920X1080, 1280X960, 640X480 

 HDMI יציאת וידיאו

 כן וידיאו ללא הפרעות

 תומך אתחול וידיאו אוטומטי

 במקרה של התנגשות הרכב, שימור חירום, לא למחיקה Gחיישן 

הקלטת וידיאו, לחצו לחיצה קצרה על מקש הנעילה, הקובץ  נעילה ידנית
 הנוכחי ננעל, לא מחיקה. 

פרדית, אנגלית, רוסית, יפנית, צרפתית, איטלקית, גרמניה, ס שפות
 קוריאנית

 מיקרופון מובנה, ניתן לבחור בין פתיחה או סגירה של הקלטה הקלטה

 מציג את מספר גרסת התוכנה ואת זמן שחרור התוכנה לשוק מספר הגרסה

 CLASS 23 גיגה ביט 02בנפח של עד  TFכרטיס  כרטיס זיכרון

 גיגה ביט 02עד  נפח כרטיס זיכרון

 USB Mini5Pin USB2.0ממשק 

 200mAhוולט  0.3סוללת פולימר  סוללה
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 אמפר 2/  וולט 5הספק רכב  הספק

 20-70°C- טמפרטורת אחסנה

 10-60°c- טמפרטורת הפעלה

   

 

 איתור תקלות ופתרון בעיות

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

 ת.לא ניתן להקליט וידיאו או לצלם תמונו 

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

 GB 02עד  CLASS  23יש להשתמש בכרטיס 

 .המכשיר נעצר באופן אוטומטי בזמן הקלטה 

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

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

 .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 

טית או על המצלמה, סצנת ניגוד גדול תשפיע על פונקציית החשיפה האוטומ
 " בתפריט ההגדרות לתיקון הבעיה.EVבאפשרותכם לכוון את "

 .הצבע אינו מושלם במזג אוויר מעונן או בתאורה חיצונית 

 " לכוונון.white balanceהגדירו את פונקציית "

 ממשק רצועות אופקיות 

בהתאם הרץ"  03הרץ" או " 53"תדר תאורה", אנא הגדירו "-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

 


