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 כיבוי \הפעלה 

של המכשיר למצת הסיגריות של הרכב  מטען הרכבחברו את 

 והפעילו את המנוע. המכשיר יופעל באופן אוטומטי. 

מסיבה  כאשר מנוע הרכב יכבה או אספקת החשמל למנוע תופסק

כלשהי לפרק זמן הארוך מעשר שניות, המכשיר ייכבה בתום עשר 

 שניות באופן אוטומטי. ה

 לתשומת הלב הערות

שיך לספק חשמל לאחר אם מצת הסיגריות ברכב שלכם ממ .1

כיבוי המנוע, הקפידו לנתק את מטען הרכב של המכשיר לפני 

 שתעזבו את הרכב. 

 ומעלה.  6מדירוג  Micro-SDהשתמשו בכרטיס  .2

מרגע שקובץ מסוים הופך מוגן, לא ניתן למחוק אותו בהקלטה  .3

קבצים לכל היותר, כאשר  11מחזורית. המכשיר יכול להגן על 

גנה תוסר ההגנה מהקובץ הישן ביותר ייבחר לה 11-הקובץ ה

 שהוגן והוא יימחק בהקלטה המחזורית הבאה. 

 GPS-חותמת המהירות שבווידאו היא נגזרת של חישוב אות ה .4

חס י, יש להתייה מסוימת מהמציאות; לפיכךיסט היה להות

 . יותר בעדיפות גבוהה DODלנתוני המהירות בנגן 

שמשות מושחרות. ציפוי מהמתקבל יהיה מושפע  GPS-אות ה .5

תר מומלץ להשתמש בציפוי לקבלת אות באופן הטוב ביו

 תכולת מתכת נמוכה או ללא מתכת. שמשות בעלות

במצלמה מופעל, אין צורך לכוון את  GPS-כאשר אות ה .6

(. World Time Zoneהתאריך והשעה. יש להגדיר רק אזור זמן )

המצלמה תקלוט את התאריך והשעה באופן אוטומטי בעזרת 

 איכון הלווייני.ה

  



 

 

 תפעול

 הפעלה

 הכניסו את כרטיס הזכרון לחריץ.  .1

חברו את מטען הרכב למצת  .2

גריות של הרכב מצד יהס

 אחד ולמכשיר מצדו השני. 

 הפעילו את מנוע הרכב.  .3

עם הפעלת המנוע, המכשיר  .4

יופעל באופן אוטומטי ויתחיל 

 להקליט. 

 

 היכרות עם המסך

 
1. WDR  )טווח דינמי רחב(

 פועל תמיד

 מקליט תמונה .2

 תצורת הקלטה .3

 רזולוציה .4

הקלטות מחזוריות באורך  .5

 שלוש דקותשל 

 חשיפה .6



 

 

 מיקרופון .7

 אספקת חשמל מחוברת .8

 זיהוי תנועה .9

 סמליל כרטיס זכרון .11

 משך זמן ההקלטה .11

 תאריך  .12

 (GPSמערכת איכון לוויני ) .13

 איזון לבן .14

 הצגת מהירות .15

 GPS-אזהרת מהירות מה .16

 אזהרת עייפות הנהג .17

 שעה .18

 

 הגדרות הקלטה

( על מנת MENUלאחר עצירת ההקלטה, לחצו על "תפריט" )

להכנס לתפריט הגדרות ההקלטה. התפריט מכיל את האפשרויות 

 הבאות:

 WDRמפעיל את פונקציית הטווח הדינמי הרחב :. 

 ( רזולוציהResolution) רזולוציית ההקלטה: מגדיר את. 

 ( חשיפהExposure): בהירות ההקלטה.גדיר את מ 

 ( איזון לבןWhite Balance): התאמה לתאורת הסביבה. 

 ( הקלטת שמעRecord Audio):  מפעיל או מנטרל את

 .פונקציית הקלטת השמע

 ( חתימת תאריךDate Stamp):  מפעיל או מנטרל את

 .בוידאו והשעה פונקציית חתימת התאריך

 ( הקלטה מחזוריתLoop Recording):  מגדיר את משך

מנטרל את פונקציית  אוהווידאו שיוקלט בעת הקלטה מחזורית 

 .המחזורית ההקלטה

 ( חיישן כבידהG-sensor) מגדיר את מידת הרגישות של :

 .הגנת הקבצים על ידי חיישן הכבידה

 ( זיהוי תנועהMotion Detection) מפעיל או מנטרל את :

 .ההקלטה בעת זיהוי תנועה פונקציית

  חותמת(Plate Stamp): עד  אישית מאפשר להטמיע חותמת

 אותיות על גבי הוידאו )לדוגמא: השם שלכם(. 8



 

 

 ( אזהרת עייפות הנהגDriver Fatigue Warning):  מפעיל\ 

 מנטרל את פונקצית אזהרת עייפות הנהג. 

  יומןGPS (GPS Logger):  ת יומן יצימנטרל את פונק \מפעיל

 .(GPSמערכת האיכון הלוויני )

 ( הצגת מהירותStandby Speed Display): ת משך מגדיר א

 .על מסך מלא ומצפן מהירותהזמן שעובר לפני שתופעל הצגת 

  אזהרת מהירות לפיGPS (GPS Speeding Warning): 

 .GPS-המהירות לפי ה ת אזהרתימנטרל את פונקצי \עיל מפ

על גבי המסך אזהרה על נסיעה מעל המהירות המותרת תופיע 

 מופעלת. Standby Speed Displayרק אם פונקציית 

 ( אזור זמןWorld Time Zone):  בבקשה הגדירו את אזור הזמן

 .(GMTשלכם ביחס לאזור זמן גריניץ' )

 ( הגדרות סיסמהPassword Settings):  הגדירו את תפעול

 בעזרת סיסמה.  וידאוי ההמערכת והגנו על קבצ

 יחידות ( מהירותSpeed Units):  עובר בין יחידות קילומטר

 .(MP/H( ומייל בשעה )KM/Hבשעה )

 ( סיבוב תמונהImage Rotation): את  מנטרל \ מפעיל

  מעלות )תמונה הפוכה(. 181-ב תכונת סיבוב התמונה



 

 

 הגדרות מערכת

( פעמיים MENUאחרי שעצרתם את ההקלטה, לחצו על "תפריט" )

כנס לתפריט הגדרות המערכת. התפריט מכיל את יעל מנת לה

 האפשרויות הבאות:

 ( פירמוטFormat)דו : משמש לפירמוט כרטיס הזכרון; הקפי

 .רמוט הכרטיסלגבות את הנתונים שלכם לפני פי

 ( שפהLanguage):  תמיכה במספר שפות; באפשרות זו תוכלו

 .לבחור בשפה המתאימה להעדפותיכם

  תאריך\ ( שעהDate / Time):  הגדרת התאריך והשעה

 .הנוכחיים במערכת

 ( תדירותFrequency): תדירות האור שבשימוש ת התאימו א

 הרץ. 51-. בישראל יש לבחור בבסביבה

  נורתLED (LED): הפעלה או נטרול פונקציית נורת ה-LED 

 בחזית המצלמה.

 ( קולות צפצוףBeep Sound):  הפעלה או נטרול חיווי

 .מערכת בעזרת צפצופיםהלחצנים ב

 ( שומר מסךScreen Saver):  מגדיר את זמן הכיבוי האוטומטי

שאר יניתן להגדיר שהתצוגה תמיד ת ,לופיןישל המסך. לח

 .Offע"י בחירה באפשרות  פעילה

 ( תצורת טלוויזיהTV Mode):  תוכלו לעבור בין תצורתNTSC 

 .PAL-. בישראל יש לבחור בוידאוהצגת  תצורתב PAL-ל

 ( חתימת מהירותSpeed Stamp):  טרול של נהפעלה או

 חתימת מהירות הנסיעה על גבי קבצי הוידאו.

 ( גרסהVersion): בדיקת מספר הגרסה של המערכת. 

 ( ברירות מחדלDefault Setting) איפוס כל ההגדרות :

 .בחזרה לברירות המחדל

  



 

 

 הצגת וידאו

 הווידאותפעול הצגת 

( על מנת MODEלאחר עצירת ההקלטה, לחצו על "תצורה" ) .1

 (.video-play modeתצורת הצגת הווידאו )להיכנס למסך 

 לחצו על מקשי מעלה ומטה כדי לבחור בווידאו שתרצו להציג.  .2

 ( כדי להתחיל בהצגת הווידאו. CONFIRMלחצו על "אישור" ) .3

 לחצו על "אישור" שוב להשהיית התצוגה.  .4

 ת וידאומחיק

לאחר עצירת ההקלטה, לחצו על "תצורה" על מנת להכנס  .1

 למסך תצורת הצגת הווידאו. 

 לחצו על מקשי מעלה ומטה כדי לבחור בווידאו שתרצו למחוק.  .2

( על מנת להכנס לתפריט. MENUלחצו על "תפריט" ) .3

 Delete theהאפשרויות הזמינות הן מחיקת הווידאו הנבחר )

videoאו מחיקת כלל הק )( לטות הווידאוDelete all .) 

 הצגת הווידאו במחשב

להלן דרישות החומרה המומלצות במחשב לצורך הצגת קבצי 

 תמונות לשנייה: 1080P ,31וידאו באיכות 

 או יותר Intel Core 2 Duo 2.0 GHzמעבד מרכזי:  .1

 ג'יגה או יותר DDRII RAM :2כונן  .2

 ומעלה DirectX 10גרפי תומך ביישומי כרטיס  .3
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