
DS950 מדריך שימוש
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יש לקרוא הנחיות אלה בתשומת לב לפני שימוש במוצר.
זהירות:

 1. יש לציית בצורה קפדנית לחוקים הרלוונטיים הנהוגים בארץ; אין להשתמש במוצר זה למטרות לא חוקיות וכל חריגה מהנחיה זה    
   תהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

.DVR-2. יש להכניס את הכרטיס בהתאם לכיוון המצוין על מנת להימנע מנזק לכרטיס או למכשיר ה
 3. אנו ממליצים לנקות את הקבצים שבכרטיס פעם בשבוע.  מוצר זה אינו מכשיר המיועד לאחסון בראש ובראשונה ולכן יש לגבות את 

    הקבצים החשובים למחשב או להתקן אחסון אחר לאלתר על מנת להימנע מאובדן קבצים.
4. לאחר ההתקנה, יש לבדוק את המסגרת בתשומת לב על מנת להימנע מנזק שנגרם על ידי התקנה לקויה.

5. אורך החיים של הסוללה יתקצר ככל שזמן השימוש יתארך.   אם ה-DVR לא היה בשימוש במשך זמן רב, יש לטעון אותו לפני שימוש.
6. אין להכניס את המוצר לסביבה לחה.  המכשיר אינו עמיד במים.

7. על מנת להימנע מנזק למתקנים האופטיים, אין לצלם או להסריט ישירות מול השמש.
 8. אין להשתמש במוצר זה בסביבה מאובקת בצורה מוגברת מחשש לזיהום העדשה ורכיבים אחרים והשפעה שלילית על תפקוד המצלמה.  

    יש לשמור על העדשה נקייה על ידי ניגוב עדין בעזרת נייר ניקוי מראות ובד לניקוי משקפיים.
9. מוצר זה הוא מוצר אלקטרוני מדויק; אין לחשוף אותו לזעזועים מוגברים או רטט ואין להשתמש בו בשדות מגנטיים ואלקטרומגנטיים.
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 1. עדשה
 2.  נורית חיווי מתח

 3.  נורית חיווי פעולה
TF 4.  חריץ לכרטיס 

HDMI 5. יציאת 
 6.  מקש UP )למעלה(

 7.  מקש מצב
8.  מקש כיבוי/ הפעלה

 9.  מקש תפריט
 10.  מקש DOWN )למטה(

 11.  נעילת מסגרת
 12.  חור איפוס

USB 13.  יציאת

מבנה:



4

1. תמיכה במספר הבחנות )רזולוציות( וידאו כגון 1080P, 720P וכד’ באיכות וידאו ותמונות מעולה.
2. מיקרופון ורמקול מובנים.

3. מקש קיצור קול/ השתקה
.LCD 4. מקש קיצור כיבוי מסך

5. תמיכה בכרטיסי מיקרו SD בעלי קיבולת גבוהה.
6. תמיכה בהקלטה רציפה בלולאה ובהקלטה תוך כדי טעינה.

7. הקלטת וידאו תתחיל עם התנעת המנוע.  הפסקת ההקלטה מושהית מעט לאחר הדממת המנוע.
8. תמיכה בזיהוי תנועה

9. תמיכה ב-SOS ובחיישן G למניעת כתיבה על גבי קבצים חשובים.
10. עדשת HD דינמית מובנית במפתח רחב של 170 מעלות עם פונקצית צילום יום וצילום לילה משופרת.

11. פונקצית פלט HDMI בהפרדה גבוהה.
12. פונקצית התראת TPMS חיצונית.

13. פונקצית ניטור חנייה.

 מאפיינים: 
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הפעלה
במצב כבוי, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה )פעיל/ כבוי(.  ה-DVR ייכנס למצב וידאו ויתחיל להקליט באופן אוטומטי 

כשהנורית הירוקה תהבהב.  הדבר יקרה גם כשה-DVR יהיה מחובר למטען של כלי הרכב.  כאשר מנתקים את המטען, ה-DVR ישמור 
אוטומטית את הקובץ הנוכחי ויכבה עצמו לאחר השהייה.

הערה: כאשר כרטיס ה-SD אינו מוכנס למקומו, מסך ה-LCD יציג את הכתובת “הכנס כרטיס”.  אם הכרטיס מוכנס למקומו כאשר 
ה-DVR במצב עבודה, ה-DVR ייכבה באופן אוטומטי.

כיבוי
.DVR-במצב עבודה, לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה )פעיל/ כבוי( תוביל לכיבוי ה

הערה: כאשר הסוללה חלשה, מסך ה-LCD יציג את הכתובת “סוללה חלשה” וישמור באופן אוטומטי את הקובץ הנוכחי לפני שכיבה את 
עצמו.

טעינת הסוללה
במהלך טעינה, נורית החיווי האדומה תידלק באופן קבוע ותיכבה אוטומטית כאשר הסוללה תתמלא.

פונקציות:
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וידאו
יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה )פעיל/ כבוי( של ה-DVR.  נורית החיווי הירוקה תהבהב במצב וידיאו.  יש ללחוץ על כפתור 

ההפעלה )פעיל/ כבוי( על מנת להפסיק להקליט ולשמור את הקובץ הנוכחי; לאחר מכן ה-DVR ייכנס למצב המתנה כשנורית החיווי 
הירוקה דולקת קבוע.  במצב המתנה, יש ללחוץ על מקש ההפעלה )פעיל/ כבוי( על מנת להקליט מחדש.  לחיצה חוזרת תעצור את 

ההקלטה.
במצב וידאו, בלחיצה על מקש בחירת מצבים )“מצב”(, הקול יידלק או יכבה.

צילום תמונות
במצב המתנה,לחיצה קצרה על כפתור “מצב” תכניס את המכשיר למצב תמונה.  יש ללחוץ על כפתור ההפעלה )פעיל/ כבוי( על מנת 

לצלם תמונות עם חיווי קולי.  

הצגת קבצים ומחיקתם
במצב המתנה,שתי לחיצות קצרות על כפתור “מצב” יכניסו את המכשיר למצב הצגת קבצים.  בחירת קובץ תעשה באמצעות לחיצה 
על מקש UP או DOWN.  כפתור ההפעלה )פעיל/ כבוי( משמש להצגה או להשהיה.  אם ברצונך למחוק קבצים, יש ללחוץ על מקש 

“תפריט” על מנת להיכנס לתפריט “מחיקה”.  מקש UP/ DOWN משמש לתנועה בתוך תפריט זה.  יש ללחוץ על מקש ההפעלה )פעיל/ 

פונקציות:
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כבוי( לאישור הפעולה.  על מנת למחוק, יש לבחור “מחיקה של הנוכחי” או “מחיקה של הכול” ולאחר מכן ללחוץ על כפתור ההפעלה 
)פעיל/ כבוי(.  יש ללחוץ על מקש “תפריט” ליציאה ממצב “מחיקה” ולחזור למצב הצגה.

G_SENSOR פונקצית
במצב וידאו, כאשר המכונית בולמת בצורה פתאומית או שהמכונית סופגת חבטה משמעותית, חיישן הג’י ייכנס לפעולה על מנת 

למנוע מדריסה של סרטון וידאו.  ישנן שלוש דרגות התאמה לסוגי נהגים שונים )גבוהה, בינונית ונמוכה(.  )קובץ זה אינו יכול להידרס 
על ידי הקלטה בלולאה(

SOS פונקצית
במצב וידאו, לחיצה קצרה על מקש “תפריט” תביא לשמירה על קובץ ידנית למקרה שקבצים חשובים ייעלמו )לא ניתן למחוק קובץ 

זה כשיש הקלטת לולאה(.

זום דיגיטאלי
במצב צילום תמונות והסרטה, בלחיצה קצרה על כפתור UP, זום ייכנס עד פי 4.  בלחיצה קצרה על DOWN, הזום יצא עד למינימום 

של 1:1.

פונקציות:



8

פלט HDMIפונקציות:
יש להשתמש בכבל HDMI לחיבור לטלוויזיה ברמת הפרדה HD ולהעביר אתה טלוויזיה לערוץ וידאו HDMI; תצוגת המסך תציג סרטי 

וידאו לאחר הפעלת המצלמה והמצלמה תוכל לצלם תמונות, אולם הסרטת סרטי וידאו והצגתם אינה נתמכת.  

התראת לחץ אוויר בצמיגים )אופציה(
יש לחבר את מודול זיהוי לחץ האוויר בצמיגים ליציאת ה-USB של המצלמה ולהפעיל את המצלמה.  ממשק לחץ אוויר בצמיגים יעלה 

במסך ה-LCD כאשר המצלמה תזהה כשלחץ האוויר המיגים יהיה נמוך מדי או גבוה מדי )יחרוג מהערכים המוגדרים(, טמפרטורת הצמיגים 
תחרוג מהערך המוגדר,מצב המשדר לא יהיה רגיל )הספק נמוך או היעדר אות(.  ממשק זה כולל מדידה של לחץ האוויר, של טמפרטורת 

הצמיג, חיווי בדבר רמות סוללה נמוכות וכד’.
במצב המתנה, לחיצה ארוכה על מקש על “תפריט” תציג את ממשק תצוגה לחץ האוויר בצמיגים.

ממשק לחץ האוויר בצמיגים אינו יכול לדווח למצלמה, אם המצלמה אינה מחוברת למודול זיהוי לחץ האוויר בצמיגים, וכך גם לחיצה ארוכה 
במקש “תפריט” במצב המתנה.

פונקצית ניטור חנייה
יש להפעיל את פונקצית ניטור החנייה בהגדרות התפריט וצלמית P תוצג וצלמית          תוצג עם כיבוי פונקציה זו.
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יש להפסיק את פעולת המצלמה.  היא תיכנס לפעולה באופן אוטומטי כאשר תזהה זעזוע ותיכבה בעצמה לאחר הקלטה של 10 שניות.  פונקציות:
כאשר היא במצב זה, לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה )פעיל/כבוי( תדליק או תכבה את פונקצית ניטור החנייה.  פונקציה זו של ניטור 

משמשת לאבטחת החנייה.

פונקצית בקרת כבל הטעינה
למטען הרכב של מצלמה זו יש פונקצית מיתוג קו: 1.  יש ללחוץ לחיצה קצרה על המתג שעל הכבל במהלך הקלטה והמצלמה תפעיל את 

פונקצית ה-SOS להגנה על קובץ וידאו זה.  2.  לחיצה ארוכה על מתג זה תפעיל או תכבה את פונקצית הוידאו.
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במצב המתנה, יש ללחוץ על מקש “תפריט” על מנת להיכנס להגדרות.  יש ללחוץ על מקש UP/DOWN על מנת לבחור 
את פריט ההגדרה ולאשר על ידי לחיצה על מקש OK כניסה לתת-הסיווגים.  לחיצה על מקשי UP או על DOWN תנוע בין 

הפרמטרים המסוימים ו לחיצה על מקש OK תאשר את הבחירה באופן סופי.  ליציאה מהמערכת יש ללחוץ על מקש “תפריט”.

מצב: וידאו

הערהתת-קטגוריהקטגוריה

הגדרות יצרן: 1080FHD 1920x1080, 720P 1280x720 WVGA 848x480 , VGA 640x4801080FHDהפרדה

הגדרות יצרן: 3 דקותכבוי/ 3 דקות/ 5 דקות/ 10 דקותהקלטה בלולאה

HDRהגדרות יצרן: פעילפעיל/ כבוי

הגדרות יצרן: +2.0+0.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+.0, -1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0חשיפה

הגדרות יצרן: כבויפעיל/ כבויזיהוי תנועה

הגדרות יצרן: פעילפעיל/ כבויהקלטת קול

הגדרות מערכת:

הגדרות תמונה:
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מצב: וידאו )המשך(

הערהתת-קטגוריהקטגוריה

הגדרות יצרן: פעילפעיל/ כבויחתימת זמן

G הגדרות יצרן: בינוניכבוי/ גבוה/ בינוני/ נמוךחיישן

לעת עתה, נתמך רק בהגדרות עבור סין, הונג קונג ומקאו. חתימת הרישוי תוטמע בוידאו מספר רישוי
לאור ההגדרות.

 יש לעיין בעמוד הבא 
להגדרת אופני הרישוי.

הגדרות יצרן: פעילפעיל/ כבויניטור חנייה

הגדרות מערכת:

הגדרות תמונה:

מצב: צילום

הערהתת-קטגוריהקטגוריה

הגדרות יצרן: יחידהיחידה/ קוצב זמן 2 שנ׳/ 5 שנ׳/ 10 שנ׳מצב לכידה

הגדרות יצרן: 12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA5Mהפרדה
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מצב: צילום )המשך(

הערהתת-קטגוריהקטגוריה

הגדרות יצרן: כבויפעיל/ כבוירצף

הגדרות יצרן: רגילעדין/ רגיל/ חיסכוןאיכות תמונה

הגדרות יצרן: רגילחזקה/ רגיל/ חלשחדות

הגדרות יצרן: אוטומטיאוטומטי/ אור יום/ מעונן/ טונגסטן/ פלורוצנטיתאיזון לבן

צבע/ שחור-לבן/ ספיההגדרות יצרן: צבעצבע/ שחור-לבן/ ספיה

ISO400 /200 /100 /הגדרות יצרן: אוטומטיאוטומטי

הגדרות יצרן: +0.0+.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0,+2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3חשיפה

הגדרות יצרן: כבויפעיל/ כבוימניעת רטט

הגדרות יצרן: 2 שניותכבוי/ 2 שניות/ 5 שניותצפייה מהירה

הגדרות יצרן: תאריך/ שעהכבוי, תאריך, תאריך/שעהחתימת זמן

הגדרות מערכת:

הגדרות תמונה:
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הגדרות מערכת:

הגדרות תמונה:

מצב: הצגה

תת-קטגוריהקטגוריה

מחיקה של הנוכחי/ מחיקה של הכולמחיקה

נעילה של הנוכחי/ שחרור נוכחי/ נעילה של הכול/ שחרור של הכולהגנה

2 שניות/ 5 שניות/ 8 שניותתצוגת שקופיות
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הגדרות יצרן: מצב יוםמצב יום/מצב לילהאור מילוי

GPS תיקון זמן/GMT-12:00/GMT-11:00/GMT-10:00/GMT-09:00/כבוי
/GMT-08:00/GMT-07:00/GMT-06:00/GMT-05:00
/GMT-04:30/GMT-04:00/GMT-03:30/GMT-03:00
/GMT-02:00/GMT-01:00/GMT+00:00/GMT+01:00
/GMT+02:00/GMT+03:00/GMT+03:30/GMT+04:00
/GMT+04:30/GMT+05:00/GMT+05:30/GMT+05:45
/GMT+06:00/GMT+06:30/GMT+07:00/GMT+08:00
/GMT+09:00/GMT+09:30/GMT+10:00/GMT+11:00

   GMT+12:00/GMT+13:00

הגדרות יצרן: 
GMT+08:00

הגדרות יצרן: כבויMM/DD/YY,DD/MM/YY,YY/MM/DDתאריך/ שעה

הגדרות יצרן: פעילכבוי/ 3 דקות/ 5 דקות/ 10 דקותכיבוי אוטומטי:  כבוי

הגדרת יצרן: עבריתפעיל/ כבויצליל צפצוף

הגדרות מערכת:
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הגדרות יצרן: מצב יוםמצב יום/מצב לילהאור מילוי

הגדרות יצרן: דקה English/Français/Español/Português/Deutsch/Italiano/Русский/1שפה

הגדרות יצרן: 5 שניות50/60 הרץתדר

הגדרות יצרןכרטיס מיקרו SDפירמוט

LCD הגדרות יצרן: בינוניכבוי/ 30 שניות/ דקה 1/ 2 דקותכיבוי מסך

כבוי/ 5 שניות/ 10 שניות/ 30 שניותכיבוי מושהה

הגדרות יצרן: כבויהגדרות יצרן/ ביטול/ אישורהגדרות יצרן

מספר הגרסה הנוכחיתגרסה

הגדרות מערכת:
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הגדרות לחץ בצמיגים:

תפריט ההגדרות יופיע רק כאשר בר/kpa/PSIיחידת לחץ
מודול לחץ אוויר הצמיגים מוכנס

℃/℉יחידת טמפרטורה

כבוי/ 70/ 75/ 80 מעלות צלזיוס )℃(ערך התראת טמפרטורה גבוהה

כבוי/1.8 בר/ 1.9 בר/ 2.0 בר/ 2.1 בר/ 2.2 בר/ 2.3 בר/ 2.4 ברערך התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים

כבוי/2.6 בר/ 2.7 בר/ 2.8 בר/ 2.9 בר/ 3.0 בר/ 3.1 בר/ 3.2 ברערך התראת לחץ אוויר גבוה בצמיגים

צימוד זה יבוצע רק על ידי בעל הגדרת קדמי שמאלי/ קדמי ימני/ אחורי שמאלי/ אחורי ימניהגדרת מודול לחץ האוויר בצמיגים
מקצוע בעת ההתקנה הראשונה

התאמת צורות רישוי: בממשק התאמת הרישוי, הראשון רק משנה את התווים, המספרים והאותיות כדלקמן.  יש ללחוץ על מקש “מצב” על מנת 
להתאים את המספר המשתנה של אותיות; יש ללחוץ UP או DOWN על מנת לבחור 0 עד 9 או A עד Z.  פעולת אישור הבחירה ומעבר להגדרה 

הבאה מתבצע באמצעות מקש OK.  לחיצה על מקש MENU תבצע שמירה ותצא מהגדרות הרישוי.
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הורדת סרטים ותמונות חיבור למחשב:
 ,DVR-מחובר למחשב שלך ונורית חיווי אדומה דולקת באופן קבוע ב USB-1. כאשר כבל ה 

.)PC )PC Camera או מצלמת )Mass Storage( המסך יציג אפשרויות - התקן אחסון    
.SD ישתנה לכחול.  המחשב יזהה את כרטיס המיקרו DVR-2. כאשר בוחרים בהתקן אחסון, מסך ה

3. עתה ניתן להשתמש במחשב לדפדף בין הקבצים ולנהלם.
 4. כאשר בוחרים במצלמת PC, ה-DVR יכול לשמש כמצלמת PC ומסך ה-DVR ישתנה לכחול.  

    לחיצה ארוכה על מקש הכיבוי/ הפעלה ומשיכה החוצה של כבל ה-USB לכיבויו.
5. יש ללחוץ על כפתור הכיבוי/ הפעלה לכיבוי ה-DVR על מנת לטעון את הסוללה. נורית החיווי האדומה דולקת באופן קבוע.

הערה: הפעלה לא נכונה עלולה להביא לקריסת ה-DVR.  ניתן ללחוץ על כפתור האיפוס באמצעות עצם קטן וקשה; כאשר 
ה-DVR מאתחל את עצמו, הוא יחזור למצב רגיל.



18

2 אינצ׳ TFT HD )16:9(גודל מסך
CMOS חיישןHDR 3.0 MP

עדשה רחבה )170 מעלות( ברמת הבחנה גבוההעדשה
לוקס 1תאורה

640x480P /848 x480P /1280x720P /1920x1080Pהפרדת וידאו
MOV@H.264פורמט וידאו

fps 30מסגרות
12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3Mהפרדת תמונות
JPGפורמט תמונות

נתמךזיהוי תנועה
כבוי/ 3 דקות/ 5 דקות/ 10 דקותהקלטה בלולאה
SOS-ו G נתמךחיישן

נתמךשומר מסך

מפרט:
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פעיל/ כבויוידאו
פי 4זום דיגיטאלי

אופציההתראת לחץ אוויר בצמיגים
נתמךתאורת אינפרה אדום

נתמךניטור חנייה
כרטיס Micro SDסוג כרטיס זיכרון

עד GB 64קיבולת
USB2.0יציאה

DC5V/1000MAכניסת מתח
50/60 הרץתדר

300mAHקיבולת סוללה
נתמךמיקרופון/  רמקול

HDMIיציאה
/עברית/English/Français/Español/Português/Deutsch/Italiano/Русскийשפה

מפרט:
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התקנה על מעמד

3M 1.  יש להדביק עם דבק

3.  יש ללחוץ שמאלה את הפס הנועל

2.  עתה יש לכוון לפי החריץ של כרטיס הזיכרון

4.  ההתקנה הושלמה

התקנה על מעמד
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חברת ברקום שיווק והפצה בע”מ  )להלן “ברקום”( מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים 
המפורטים להלן:

“מוצר” – הוא מוצר המיובא ע”י חברת ברקום  והשירות ניתן ע”י חברת ברקום אשר נרכש ע”י הלקוח, ואשר הוצמדה 
לו תעודת אחריות זו.

תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים.
תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע”י הלקוח בלבד.

ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, 
המוצר יהא ללא פגמים.

הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט 
בהוראות אלו.

אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.
בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:

א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע”י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.

תעודת אחריות 
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ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע”י הלקוח או צד ג’, שלא באישור ברקום.
ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע”י הלקוח או ע”י כל צד שלישי.

ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.
ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל 

סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.
אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות 

החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה 
בשל כך.

למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג’ כלשהו לנזק 
ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי 

 תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר.
 לפניות בנושא שרות: info@barcom.co.il או בטלפון: 08-9355925
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