
 
 

 DVR-33מצלמת דרך 
 

 מדריך למשתמש
 

 
 

 

  משוך לאחורממשק מצלמה  (1

 USBממשק נתונים  (2

 TFכרון פתח הכנסת כרטיס זי (3

 לחצן תפריט / מקש לבחירת מצבים (4

 לחצן לבחירה למעלה (5

  /מקש הספקOKמקש  (6

 לחצן לבחירה למטה (7

 LCDמסך  (8

 מצלמה לצפייה אחורית (9

 RESTלחצן  (11

 וו לקיבוע מהדק אחורי (11

 צופר (12

 עדשה (13
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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

 תיאור פונקציות מקשים:

  האחור משוךממשק מצלמה  (1

 USBממשק נתונים  (2

בשימוש  PC .II -, בו נעשה שימוש לחיבור נתוני השידור של מחשב הUSBממשק נתוני 
 הספק עבודה: לחיבור של ספק כוח חיצוני למטען הסוללה או לאספקת

 (GB CLASS  11 32:  )בנפח עד TFפתח להכנסת כרטיס זיכרון  (3

 מקש לבחירת מצבים/לחצן תפריט (4

 הקרנה. / תמונה / לחצו על מקש זה למעבר בין מצלמה

 לחצו על מקש זה להעלאת התפריט.

 מצב תפריט לאישור:

 לחצן לבחירה למעלה (5

 אפשרויות תפריט, מקשי פונקציה לוויסות כלפי מטה.

 מקש הספק / OKמקש  (6

 כיבוי: / לחצו לחיצה קצרה להפעלה

לחצן לאישור קובץ ווידיאו או תמונה, מצב ווידיאו, לחצו על לחצן זה להפעלת קובץ 
, לחצו פעם נוספת על לחצן הווידיאו להפסקת הווידיאו: לחצו על לחצן זה הווידיאו

 לצילום תמונות.

 לחצן לבחירה למטה (7

 י מטה במקש הפונקציה:אפשרות תפריט, בחרו כלפ

 LCDמסך  (8

 תצוגת תמונה

 מצלמה לצפייה אחורית. (9

 RESTלחצן  (11

 חריץ לשחזור ההפעלה החוזרת:

 וו לקיבוע מהדק אחורי (11

 מכשיר קבוע להקלטת ווידיאו 

 צופר (12

 מפעיל וידיאו או הגברת קול של קבצים, מפעיל אזהרה קולית.

 עדשה (13

 חלונית צפייה:

 פונקציה מיוחדת
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 אוטומטיכיבוי  / הפעלה

תומך בחיבור של ספק כוח של כלי רכב, המכונית מפעילה באופן אוטומטי את הווידיאו, 
 מבצעת שמירה אוטומטית של הווידיאו ומבצעת כיבוי.

L  שניות ללא דליפה 

 איתור תנועה -

במקרה של מצב הכן, תהליך התנועה מוקלט באופן אוטומטי ברגע שהמטרה מוזזת 
 ממקומה.

 סיות של מצלמה/תמונה:הוראות הפעלה בסי

 הפעלה וכיבוי.

L .לחצו על הלחצן לאתחול ראשון, נורית החיווי הכחולה מציגה פנס בזמן האתחול 

 , נורית החיווי הכחולה נכבית.POWERלחצו פעם נוספת על לחצן 

 שימו לב: מכשיר הווידיאו ייכבה באופן אוטומטי כאשר הסוללה חלשה.

 מצב מצלמה: -

לחצן מקש תפריט, מעבר למצב מצלמה, הפינה  / מקש בחירה לחצו לחיצה קצרה על
 השמאלית העליונה של המסך תציג סמל של מצלמה.

להפעלת המצלמה, סמל המצלמה יופיע בתור נקודה אדומה מהבהבת,  OKלחצו על מקש 
 המציינת שהווידיאו פועל.

 מצב מצלמה -

למצב מצלמה, בפינה לחצן תפריט, מעבר  / לחצו לחיצה קצרה על לחצן בחירת מצבים
 העליונה השמאלית של המסך יופיע סמל של מצלמה.

לצילום תמונה, המסך מהבהב פעם אחת, ומציין כי צילום התמונה  OKלחצו על מקש 
 הושלמה.

 תמונה / הקרנת וידיאו

לחצן מקש תפריט, מעבר למצב הקרנה,  / לחצו לחיצה קצרה על לחצן בחירת מצבים
 של המסך יופיע סמל של הקרנת תצוגה.בפינה השמאלית העליונה 

 לחצו לחיצה קצרה על המקש לבחירה בקובץ:

 לחצו על המקש לבחירה בקובץ.

 להקרנה של קבצי הווידיאו הנבחרים. OKלחצו לחיצה קצרה על מקש 

L תפריט הגדרות 

לחצן תפריט לכניסה למצב של הגדרות ווידיאו, הפעם "סמל  / לחצו על לחצן בחירת מצבים
דיאו" של השורה מופיע על רקע צהוב, לחצו לחיצה קצרה על לחצן בחירת מצבים/לחצן הווי

 מקש תפריט ליציאה ממצב הגדרות.

בהגדרה של שיחה, לחצו לחיצה קצרה על המקש ותוכלו לבחור להפעיל את ההגדרה 
 לכניסה להגדרה. OKלמעלה ולמטה, ולחצו על מקש 

 הגדרת שעה: -

לחצן תפריט לכניסה למצב הגדרות, לחצו לחיצה קצרה על  / לחצו על מקש לבחירת מצבים
שנייה למעבר  / דקה / שעה / יום / חודש / לאישור, קיימות האפשרויות של שנה OKמקש 
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לאישור  OKבין אפשרות אחד לשנייה באמצעות כוונון הצורך בערך מספרי, לחצו על מקש 
 השינוי. 

 USBמודל 

המקליט יופיע באופן מסך הנהיגה לחצן ההפעלה, וחיבור המחשב, לחצו על  USB -קו ה
 . ישנם שני מודלים זמינים לבחירה:USB -אוטומטי בתפריט ה

1. USB-disk 

 במצב זה ניתן להשיג גישה לקבצי ווידיאו או לקבצי תמונה.

 PCמצלמת  .2

 , יכולה להיות מצלמה בזמן אמת או שיחת וידיאו.USB videoבחירה במצב זה תעלה ציוד 

 

 ינת סוללה:תיאור טע

ישנם שלושה סוגים של שיטות הניתנים לשימוש לטעינת הסוללה, בזמן טעינה נורית החיווי 
דקות, נורית החיווי  181 -האדומה תידלק כשהסוללה בתהליך טעינה, זמן הטעינה נמשך כ
 האדומה של הטעינה תכבה באופן אוטומטי לאחר סיום הטעינה.

 הכבל המצורף בלבד. חיבור למצת הרכב עם –טעינת הסוללה 

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

 

 מפרטים טכניים של המוצר

מקליט נתונים בזמן נסיעות ברכב באמצעות מצלמה תלת כיוונית  שם המוצר
 אוטומטית

 .HD, וידיאו HDמצלמת  מאפייני מוצר

 מותאם אישית צבע

 HDתצוגת  תצוגה

 עדשה עם זווית אולטרה גדולה ורזולוציה גבוהה +Aמעלות  171 עדשת מצלמה

רוסית, יפנית, צרפתית, איטלקית, גרמנית, אנגלית, סינית  שפות
 )מפושטת(, סינית, קוריאנית וכו'.  

 MOV פורמט קובץ

 1080Pמקסימום  רזולוציית ווידיאו

 H. 264 פורמט וידיאו

 ידיאו ללא הפרעות, ללא דליפותו לולאת וידיאו

 תומך בהפעלת הצתה, כיבוי במצב כשל מיתוג מכונה

 תומך פונקציית איתור נייד

 תומך ימים וימים

 פיקסלים 511 מצב צילומי

 JPEG פורמט תמונה

 CLASS 11 גיגה ביט 32בנפח של עד  TFכרטיס  כרטיס זיכרון
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 תומך מיקרופון

 תומך סטריאו מובנה

 PAL/NTSC ווידיאופורמט 

 הרץ 61הרץ/  51 תדר חשמל

 PC: מצלמת USB 1 :USB-Disk ,2פונקציית 

 אמפר 2וולט  5 ממשק ספק

 סוללה מובנית סוללה

 

 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

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

 .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 

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

 .הצבע אינו מושלם במזג אוויר מעונן או בתאורה חיצונית 

 " לכוונון.white balanceהגדירו את פונקציית "

 ממשק רצועות אופקיות 

תאם הרץ" בה 61הרץ" או " 51"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


