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 תרשים לחצני המכשיר
 

 
 

 <OKלחצן אישור > (3) לחצן תפריט (2) לחצן הפעלה (1)
 לחצן אתחול (6) לחצן מיקרופון (5) לחצן הקלטה (4)
 נורית הקלטה (9) נורית הפעלה (8) נורית מיקרופון (7)
 GPSממשק  USB (12)ממשק  (11) מסך (10)

 SDMicoחריץ  (15) ממשק מיקרופון AV (14)ממשק  (13)
שינוי זווית עדשת  (16)

 צילום
 חריץ לכבלים (18) תושבת (17)
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 תיאור תכונות הלחצנים
 

 לחצן הפעלה (1
 

 : הפעלה / כיבוי1תכונה 
יתחיל לעבוד  DVR -. לאחר מכן, הDVR -הפעיל את ה< כדי לPowerבמצב כבוי, לחצו על לחצן ההפעלה >

 DVR -שניות. לאחר מכן, ה 5< למשך Powerבאופן אוטומטי. במצב פועל, לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה >
 ישמור לזיכרון את קובץ הקלטת הווידיאו באופן אוטומטי ויכבה.

 

 

 לחצן תפריט (2
 

 : לחצן תפריט1תכונה 
התפריט כדי להיכנס לטבלת ההגדרות של התפריט הראשי. לחצו על לחצני במצב המתנה, לחצו על לחצן 

< כדי לאשר אותה. לאחר השלמת OKהקלטה או מיקרופון כדי לבחור את האפשרות הרצויה, ולחצו על אישור >
 ההגדרות, לחצו על תפריט כדי לצאת ממסך התפריט.

 

 <OKלחצן אישור > (3
 

 : נעילה1תכונה 
< כדי לשמור את נתוני הווידיאו בתיקייה נפרדת בכרטיס הזיכרון. OKלחצו על אישור >במהלך הקלטת הווידיאו, 

 הקבצים שבתיקייה לא יידרסו.
הערה: במצב הצגת וידיאו, סמל בצורת מפתח בשורת הסמלים מורה על כך שהאפשרות להקלטת שמע 

 נעולה.
 

 :  תמונה2תכונה 
 ת.במצב תמונה, לחצו על לחצן הקלטה כדי לצלם תמונו

 

 <OK: אישור >3תכונה 
 < כדי לאשר את ההגדרות.OKבמהלך קביעת הגדרות התפריט, לחצו על לחצן אישור >

 

 : הצגת וידיאו4תכונה 
< כדי להציג את נתוני הווידיאו, ולחצו שנית על לחצן אישור OKבמצב הצגת וידיאו, לחצו על לחצן אישור >

<OK.כדי להשהות את הצגת נתוני הווידיאו > 
 

 ממצב הצגת וידיאו/קבצים : יציאה5כונה ת
כדי לעבור מהממשק הנוכחי לממשק  שניות 6למשך   MENUבמצב הצגת וידיאו, לחצו והחזיקו את לחצן 

            הרגיל. ההקלטה
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 לחצן הקלטה (4
 

 : מסך אחד למעלה1תכונה 
 אחד למעלה. במסך התפריט ובמצב הצגת וידיאו, תוכלו ללחוץ על הלחצן כדי לעבור מסך

 

 : מעבר מהיר להתחלה2תכונה 
 במצב הצגת וידיאו, לחצו על לחצן הקלטה כדי להיכנס למצב מעבר מהיר להתחלה.

 

 : הקלטת וידיאו3תכונה 
במצב המתנה, לחצו על לחצן הקלטה כדי להתחיל להקליט. לחצו שנית על לחצן הקלטה כדי לעצור את 

 ההקלטה.
 

 לחצן מיקרופון (5
 

 אחד למטה : מסך1תכונה 
 במסך התפריט ובמצב הצגת וידיאו, תוכלו ללחוץ על הלחצן כדי לעבור מסך אחד למטה.

 

 : מעבר מהיר לסוף2תכונה 
 במצב הצגת וידיאו, לחצו על לחצן מיקרופון כדי להיכנס למצב מעבר מהיר לסוף.

 

 הקרנת קבצים: 3תכונה 
בממשק הצגת הסרט, הצגת סרט. נס למצב כדי להיכ שניות 6למשך  MENUבמצב המתנה, לחצו על לחצן 

 < כדי לבחור בקובץ הרצוי.OKתוכלו לעלות / לרדת על גבי התצוגה וללחוץ על אישור >
 

 : הפסקת תכונת הקלטת שמע4תכונה 
במצב הקלטה, לחצו על לחצן המיקרופון כדי להפסיק את הקלטת השמע. לאחר מכן, נורית המיקרופון תכבה. 

 יקרופון כדי להפעיל את תכונת הקלטת השמע. לאחר מכן, נורית המיקרופון תאיר.לחצו שוב על לחצן המ
 

 לחצן אתחול (6
 DVR -אינו מגיב, לחצו על לחצן אתחול כדי לכבות את מכשיר ה DVR -אם ה

 

 מדריך הפעלה
I) התקנת ה- DVR 

 כבו את מנוע הרכב (1
 לחריץ. SDMicoהכניסו את כרטיס הזיכרון  (2

 :הערה
תכונת הקלטת הווידיאו, ונוצרת כמות גדולה יותר של נתונים עבור תכונה זו. מותאם ל 1080Pפורמט  (א

במהירות גבוהה  SDMicoכדי למנוע "התרסקות" של המערכת, אנו ממליצים שתשתמשו בכרטיס 
תומך לכל היותר  SDMico -כרטיס ה. GB 4או גבוה יותר( עם זיכרון של לפחות  6ממותג איכותי )דירוג 

 .זיכרון GB 32 -ב
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 -. הקפידו להסיר את כרטיס הSDMico -מקליט הנתונים אינו תומך בחיבור חם של כרטיס ה (ב
SDMico .לאחר כיבוי מכשיר ההקלטה 

 לחלון הקדמי של הרכב. DVR -חברו את ה (3
 :הערה

בשני  DVR -במקום בטוח עם תאורה מספקת. הכי טוב, אם אפשר לחבר את ה DVR -עליכם לחבר את ה
, נקו את הלכלוך והלחות על משטח DVR -מראה הקדמית. לפני ההדבקה וההרכבה של ההצדדים של ה

 ההדבקה בעזרת מטלית נקיה ורכה.
הרכיבו את כבל המתח היטב בעזרת חיבור המתח ומהדק הכבלים, כדי למנוע את השפעתו על שדה  (4

 הראיה.
 חברו את המטען לרכב לשקע המצת. (5
 של מכשיר ההקלטה. USB -שק החברו את ממשק הטעינה ממטען הרכב לממ (6

 כוונו את זווית מכשיר ההקלטה, וודאו שעדשת המצלמה נמצאת בקו אחד עם הקרקע. (7
 מורכב בצורה נכונה  DVR -התניעו את הרכב ובדקו האם ה (8
 

II) תיאור תכונות 
 

 הקלטה אוטומטית (1
יופעל באופן אוטומטי ותכונת ההקלטה תתאפשר. בנוסף, נורית  DVR -לאחר שתתניעו את הרכב, ה

 המערכת ונורית ההפעלה יאירו, ונורית ההקלטה שעל המסך תהבהב.
ישמור את התוכן המוקלט באופן אוטומטי ויכבה. התמונות המוקלטות  DVR -לאחר שתכבו את מנוע הרכב, ה

שומר על התמונות המוקלטות  SDMicro -ה. כאשר כרטיס SDMicro -יישמרו לפי מקטעים על כרטיס ה
 במלואן, המכשיר דורס את התמונות שצולמו קודם לכן.

 5 -דקות ו 3הערה: תוכלו להגדיר את פרק הזמן של ההקלטה בתפריט. פרק הזמן יכול להיות דקה אחת, 
 דקות. 3דקות. ברירת המחדל היא 

 

 הקלטה ידנית (2
חיל להקליט באופן אוטומטי. לחצו והחזיקו את לחצן מת DVR -לחצו על לחצן הפעלה, ולאחר מכן ה

 שומר את הנתונים שהוקלטו באופן אוטומטי וכבה. DVR -שניות, ה 5ההפעלה למשך 
 

 תכונת צילום (3
כדי להיכנס למצב צילום. לאחר מכן, הסמל בפינה  שניות 6למשך  MENUבמצב המתנה, לחצו על לחצן 

< OKוידיאו למצלמת סטילס. תוכלו ללחוץ על לחצן אישור >השמאלית העליונה של המסך משתנה ממצלמת 
 .שניות 6למשך  MENUכדי לצלם תמונות. כדי לעבור בחזרה למצב צילום וידיאו, לחצו על לחצן 

 

 תכונת גילוי תנועה (4
במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט כדי להיכנס לתפריט ההגדרות. לחצו על החץ למטה כדי להזיז את 

(. לחצו על לחצן On(, והעבירו את המצב שלו לפועל )Motion Detectionגילוי תנועה ) הסמן לאפשרות
ההקלטה כדי להיכנס למצב גילוי תנועה. אם העדשה קולטת חפץ נע מסביבה, מכשיר ההקלטה נכנס למצב 

 הקלטת וידיאו. אם העדשה אינה קולטת 
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לטת הווידיאו. כדי לצאת ממצב גילוי תנועה, שניות, מכשיר ההקלטה עוצר את הק 60חפצים נעים בתוך 
 (.Off( למצב כבוי )Motion Detectionהיכנסו שוב לתפריט, והגדירו את המצב של גילוי התנועה )

 שימו לב: אם עליכם להשתמש במצב גילוי התנועה לפרק זמן ארוך, רכשו את אספקת המתח הנייד, בנפרד.
 

 תכונות שומר מסך )כיבוי תצוגה אחורית( (5
במצב המתנה לחץ על לחצן "תפריט" כדי להיכנס לתפריט הגדרות. לחצו על החץ למטה כדי להזיז את 

 דקות. בסיום לחצו על לחצן "אישור" 1/5/10ניתן לבחור .  SCREEN SAVER הסמן לאפשרות "שומר מסך"
<OK> 

 חיישן התנגשות (6
נועל את נתוני התמונה  DVR -שה, ה(. במקרה של התנגשות קGיש חיישן התנגשות מובנה )חיישן  DVR -ב

 שנוצרו בעת התאונה ומציג סמל מנעול במרכז המסך.
( תומך בכוונון רגישות. לפי ברירת המחדל, כוונון הרגישות כבוי. תוכלו G -שימו לב: חיישן ההתנגשות )חיישן ה

 לשנות את הגדרות כוונון הרגישות במידת הצורך, בתפריט ההגדרות. 
 

 שעההגדרות תאריך ו (7
במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט פעמיים כדי להיכנס להגדרות המערכת. לחצו על החץ כלפי מטה 

< כדי לאשר OK(. לחצו על לחצן אישור >Set the dateכדי להעביר את הסמן לאפשרות הגדרת התאריך )
 והיכנסו לתפריט הגדרות. 

, לחצו על לחצן תפריט כדי להמשיך לאפשרות שימו לב: לחצו על החיצים למעלה ולמטה כדי לבחור בערכים
 < כדי לאשר את האפשרות ולצאת.OKהבאה, ולחצו על לחצן אישור >

הערה: כדי להקליט את נתוני התאריך והשעה בצורה טובה ולשמור ראיות למקרה תאונה, הגדירו תאריך 
 .DVR -ושעה מדויקים לפני השימוש במכשיר ה

 

 USB מצב (8

של מחשב בעזרת כבל נתונים. לאחר מכן, על המסך יוצגו שתי  USB -לממשק ה חברו את מכשיר ההקלטה
(. לחצו Memoryאפשרויות: זיכרון ומצלמה. לחצו על החיצים למעלה ולמטה כדי לבחור באפשרות זיכרון )

 .USB< כדי להיכנס למצב OKעל אישור >
שתשתמשו בקורא כרטיסים כדי  שימו לב: כאשר אתם משתמשים במחשב כדי להעתיק קובץ וידיאו, מומלץ

 למחשב. SDMico -להעתיק את קובץ הווידיאו מכרטיס ה
 

 הצגת הקובץ המוקלט (9
כדי להיכנס למצב הצגת וידיאו. לחצו על החיצים  שניות 6למשך  MENU, לחצו על לחצן המתנהבמצב 

לחזרה  ת הקובץ.< כדי להציג אOKלמעלה או למטה כדי לאתר את הקובץ הרצוי, ולחצו על לחצן אישור >
 שניות. 6למשך   MENUלמסך הראשי יש ללחוץ על לחצן

 מצלמת המחשב (10
של המחשב בעזרת כבל נתונים. לאחר מכן, על המסך יוצגו  USB -חברו את מכשיר ההקלטה לממשק ה

שתי אפשרויות: זיכרון ומצלמה, לחצו על החיצים למעלה או למטה כדי לבחור באפשרות מצלמה 
(Cameraלחצו ע .)< ל אישורOK.כדי להיכנס למצב מצלמה > 

( מציג את סמל המצלמה. לחיצה כפולה על My Computerלאחר שהכונן הותקן במחשב, המחשב שלי )
 סמל המצלמה מפעילה את המצלמה.
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 מפרט טכני
 

 זווית רחבה 120° זווית ראיה

 HD 1280x720 -ו FHD 1920x1080 קצב רזולוציית צילום

 60FPS@HD720P -ו 30FPS@HD1080P קצב פריימים

 H.264 פורמט דחיסת וידיאו

 NTSC/PAL מצב שידור וידיאו

 אינץ' 1.5 גודל המסך

 70°C עד 20°C- טמפרטורת אחסון

 60°C עד 10°C- טמפרטורת הפעלה

 (RH) 65% עד 15% לחות להפעלה

 32GB עד 4GB תכולת כרטיס הזיכרון

 DC וולט 5 מתח סטנדרטי
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