מדריך
למשתמש

מצלמת דרך דו-כיוונית
R300 /R300G

תוכן העניינים
 .1מה מכילה הקופסה?

3

 .2סקירה כללית של המצלמה

3

 .3איך מתחילים?

6

 .4הפעלה בסיסית של מצלמה

9

 .5הוראות זהירות ובטיחות

20

 .6מפרט טכני

22

*חוברת זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועדת
לנשים וגברים כאחד

 1מה מכילה הקופסה?

 .Aמטען לרכב עם כבל מיני  USBמובנה
 .Bמצלמה דו-כיוונית SAMSONIX R300
 .Cתושבת וואקום להתקנה
 .Dכבל נתונים USB
 .Eמדריך למשתמש
 .Fתעודת אחריות  +מיני דיסק

 .2סקירה כללית של המצלמה

3

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

תיאור
שם
מחבר התקנה
מתחבר לתושבת הוואקום להתקנה
עדשת מצלמה קדמית מצלמה פונה קדימה להקלטת
אירועים בכביש.
המספק סאונד בהקלטות וידאו
רמקול
משמש להדלקה/כיבוי ,מתג לנורית
לחצן הדלקה/כיבוי
אינפרא אדומה.
מזיז את הסמן למעלה; פונקצית
לחצן למעלה
 ;REWINDהדלקה/כיבוי של המיקרופון
לחצן למטה
מזיז את הסמן למטה .פונקצית FAST
 ,FORWARDכיבוי מסך.
 .1לחצן תפריט ( .1 )MENUלחיצה קצרה :כניסה/יציאה
 .2לחצן מעבר בין
מתפריט הסט-אפ
מצבים ()MODE
 .2לחיצה ארוכה :מעבר בין מצב
 .3כניסה להגדרות
תמונה  /נגן  /וידאו
מערכת
 .3לחיצה כפולה :כניסה להגדרות
מערכת
מקליט קול עם תמונת הוידאו
מיקרופון
לחצן למצב  /SNAPSHOTמצב  :SNAPSHOTמשמש לצילום ידני
של תמונה מקליפ הוידאו המוקלט
חירום/חניה
באותו רגע שמור במצב חירום או
כדי לשמור קטעי וידאו חשובים;
לחיצה ארוכה מכניסה למצב חניה.
לחצן אישור ( .1 )OKאישור לבחירת פעולה
.1
 .2עצירה/הפעלה של הקלטת וידאו
 .2לחצן וידאו ()REC
מסך
מסך  LCDצבעוני TFT "2
 4נורות לד אינפרא אדומות המשפרות
נורות לד אינפרא
את ראיית הלילה ברכב.
אדומות
מצלמה פונה לאחור להקלטת וידאו
עדשת המצלמה
ברכב.
האחורית
יציאת  USBלטעינה או העברת נתונים
יציאת מיני USB
לכבל ( HDMIממשק מולטימדיה HIGH
יציאת HDMI
)DEFINITION
לחץ כדי לגרום לאיפוס המכשיר
לחצן איפוס
חריץ לכרטיס  MICROSDלהגדלת נפח האחסון (עד GB 64
ב ,FAT32-דרגה )10

חיווי לד
אור אדום דלוק בלחצן )10( OK
אור כחול מהבהב בלחצן החירום ()9
4

המצלמה נטענת
המצלמה מקליטה

סקירה של המסך

מיקרופון דלוק
מיקרופון כבוי
רמת טעינת סוללה נוכחית
סוללה נטענת

חיישן  Gדלוק

מצב לילה כבוי
מצב לילה אוטומטי דלוק /כבוי
מצב לילה דלוק

תאריך נוכחי

DD/MM/YYYY

ערך חשיפה

אות  GPSנעול
אות  GPSמתחבר

מצב חניה דלוק
מצב חניה כבוי

פונקצית קיטוע זמן דלוקה

זמן הקלטה מחזורית

מצב סטנדביי להקלטה
הקלטה

כרטיס זיכרון מוכנס
או לא

שעה ( 24ש')

נעילת קובץ חירום

זמן הקלטה
(קליפ נוכחי)

רזולוצית וידאו
(מצלמה קדמית  +אחורית)
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 .3איך מתחילים?
 3.1לפני השימוש הראשון ,טען את המצלמה במשך
 2-3שעות.
א .טען עם המטען  USBלרכב המסופק עם המצלמה.

ב.בדוק שהכבל מיני  USBוהמטען לרכב מחוברים היטב.

בזמן הטעינה ,נורית הלד בלחצן  OKתהבהב באדום.
הערה:
.1למכשיר יש שתי יציאות  USBלטעינה – במצלמה או באמצעות
תושבת הוואקום להתקנה.
.2כאשר טוענים באמצעות המחשב ,יש להשתמש ביציאת
ה USB-הנמצאת על התושבת .אם משתמשים ביציאת
במצלמה ,המלים "( "MASS STORAGEאחסון נפח גדול) וPOWER-
 ""ONיוצגו במסך המצלמה .בחר באפשרות  POWER ONכדי לטעון
את המצלמה.
הUSB-
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 3.2התקנת כרטיס הזיכרון
השתמש בכרטיס זיכרון מקורי  MICROSDבגודל  16-64GBמדגם
 CLASS 10ומעלה .הכנס בזהירות את כרטיס הזיכרון לחריץ
הכרטיס במצלמה ,עד שיישמע קליק .כדי להוציא את הכרטיס,
כבה תחילה את המצלמה ,לאחר מכן לחץ על הכרטיס הנמצא
בחריץ עד שתישמע שוב קליק.
לפני השימוש בכרטיס ,פרמט אותו באופן הבא:
לחץ על  MENUכדי להיכנס להגדרות; אם המצלמה מקליטה
וידאו ,לחץ על הלחצן  OKכדי להפסיק את ההקלטה.
לחץ על הלחצן למטה כדי להאיר את האפשרות
(הגדרות מערכת) ,ולחץ על לחצן ( OKאשר).

SYSTEM SETUP

לחץ על הלחצן למטה כדי להאיר את האפשרות FORMAT
(פרמוט) .לחץ על לחצן ( OKאשר) ולאחר מכן על הלחצן למטה
כדי לבחור באפשרות ( YESכן).

הערה :אם אתה משתמש בכרטיס  ,MICROSD 64 GBפרמט אותו
ל FAT32-במחשב תחילה.
(חפש באינטרנט "כיצד לפרמט כרטיס  MICROSD 64 GBלפורמט
.)FAT32

הערה:
.1באופן אידיאלי ,צריך לפרמט את הכרטיס  MICROSDכל
שבועיים כדי למקסם את אורך החיים של כרטיס הזיכרון.
.2אל תוציא את הכרטיס בזמן שהמצלמה מצלמת כדי למנוע
אובדן נתונים.
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 3.3התקנת המצלמה על השמשה הקדמית
 .1חבר את תושבת הוואקום למחבר המצלמה,
ולחץ פנימה עד שיישמע קליק.
 .2נקה היטב את השמשה הקדמית עם מים או
אלכוהול ,ונגב עם מטלית יבשה.
 .3נגב את כרית הוואקום בתושבת הוואקום.
 .4חבר היטב את תושבת הוואקום אל השמשה
הקדמית ,וסובב את המהדק הננעל על התושבת
ב 90-מעלות כלפי מעלה ,עד שיישמע קליק.
 .5העבר בזהירות את כבל החשמל מסביב
לשמשה הקדמית והכנס מתחת למסגרת.

1

.6בעזרת הכבל מיני  ,USBחבר את המטען לרכב לבסיס המצלמה.
.7הכנס את מטען הרכב ליציאת המצת ברכב שלך.
.8התנע את הרכב.
.9המצלמה תידלק באופן אוטומטי ותתחיל להקליט.

2-4

5

שקע המצת
ברכב

8

6

7

 .4הפעלה בסיסית
 4.1יש שתי דרכים להדליק/לכבות את

המצלמה.

א .באופן ידני :לחץ לחיצה אחת על הלחצן  POWERכדי להדליק
את המצלמה .לחץ לחיצה ארוכה כדי לכבות.

ב .באופן אוטומטי :כאשר המצלמה מחוברת למטען הרכב ,היא
תידלק באופן אוטומטי כשמתניעים את הרכב וטעינת הסוללה
תתחיל .המצלמה תיכבה  5שניות אחרי שמדוממים את מנוע
הרכב.

 4.2הגדרות התפריט
אחרי הדלקת המצלמה ,לחץ על הלחצן ( MENUתפריט) כדי
להיכנס להגדרות( .אם המצלמה מקליטה וידאו ,לחץ על הלחצן
 OKכדי להפסיק את ההקלטה לפני לחיצה על הלחצן .)MENU
הגדרות מערכת

הגדרות הקלטה

א .הגדרות ההקלטה
לחץ על הלחצן למטה והאר את האפשרות
(הגדרות ההקלטה) (הגדרות ההקלטה) .לחץ על הלחצן  OKכדי
להיכנס להגדרות ,והשתמש בלחצנים למעלה/למטה כדי לנווט
בין האפשרויות השונות.
RECORD SETUP
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( RESOLUTIONרזולוציה) :על פי ברירת מחדל במצב הקלטה של
שתי המצלמות הרזולוציה היא.1920X1080P :
במצב הקלטה של מצלמה קדמית קיימות רזולוציות הבאות:
(2560X1440P )30FPS
(2304X1298P (30FPS
(1920X1080P (30FPS
(1920X1080P (60FPS
( LOOP RECORDINGהקלטה מחזורית) :אפשרות זו נקבעת ל3-
דקות לכל קליפ וידאו .לחץ על  OKכדי לשנות את משך הזמן,1 :
 5 , 3או כבוי.
( G-SENSOR SETהגדרת חיישן כבידה) :החיישן נקבע לרגישות
בינונית ( )MEDIUMעל פי ברירת מחדל .לחיצה על  OKמציגה את
אפשרויות הרגישות הבאות( HIGH :גבוהה)( MEDIUM ,בינונית),
( LOWנמוכה) ,ו( OFF-כבוי).
( AUDIO RECORDINGהקלטת שמע) :כברירת מחדל אפשרות זו דלוקה.
לחץ על  OKועל הלחצן למטה כדי לעבור בין מצב כבוי ודלוק.
( PARKING MONITORצג לחניה) :על פי ברירת מחדל ,אפשרות זו
כבויה .לחץ על הלחצן למטה ולאחר מכן על  OKכדי לעבור בין
מצב כבוי ודלוק.
( EXPOSUREתצוגה) :על פי ברירת מחדל התצוגה נקבעת ל .0-לחץ
על  OKכדי לקבל את האפשרויות הבאות.1.0+ ,2.0+ ,2.0- ,1.0- ,0 :
( CAR NUMBER PLATEלוחית רישוי הרכב) :לחץ על הלחצן
למעלה/למטה ועל  OKכדי לקבוע את מספר רישוי הרכב.
( STAMPטביעת חותמת) :כברירת מחדל –דלוק .לחץ על
כדי לעבור בין מצב כבוי ודלוק .טביעת החותמת מציגה את
התאריך/השעה ,הלוגו ,מספר רכב ,מהירות ומיקום .GPS

OK

( ROTATE DISPLAYסובב צג) :על פי ברירת מחדל אפשרות זו כבויה.
לחץ על  OKועל הלחצן למטה כדי לעבור בין מצב כבוי ודלוק.
( TIME LAPSEקיטוע זמן) :על פי ברירת מחדל אפשרות זו כבויה.
לחץ על הלחצן למטה ולאחר מכן על  OKכדי לקבוע את מרווח
זמן 1 :שניה 5 ,שניות 10 ,שניות 30 ,שניות 1 ,דקה וכבוי.
10

( POWER OFF DELAYהשהיה לכיבוי) :על פי ברירת מחדל
אפשרות זו דלוקה ,והיא גורמת למצלמה לסיים באופן אוטומטי
את ההקלטה ולהיכבות לאחר שמכבים את הרכב .לחץ על OK
ועל הלחצן למטה כדי לעבור בין מצב כבוי ודלוק .כדי לצאת
מההגדרות ,לחץ על הלחצן .MENU
ב .הגדרות המערכת
( LANGUAGEשפה) :כברירת מחדל – אנגלית .לחץ על  OKכדי
לבחור בין שפות.
( FORMAT MEMORY CARDפרמוט כרטיס הזיכרון) :לחץ על ,OK
גלול למטה ובחר  OKכדי לפרט את הכרטיס .MICROSD
( TIME & DATEתאריך ושעה) :לחץ על הלחצן למעלה/למטה
ועל הלחצן  OKכדי לקבוע את התאריך והשעה הנוכחיים .לחץ
על הלחצן  MENUכדי לצאת.
( AUTO LCD OFFכיבוי צג אוטומטי) :ברירת המחדל היא  3דקות
לכיבוי המצלמה 3 ,דקות לאחר התחלת ההקלטה .לחץ על OK
כדי לבחור במשך הזמן בדקות 5 ,3 ,1 :או ( OFFכבוי) כדי לכבות.
( DEVICE SOUNDצלילי המכשיר) :ברירת המחדל היא מצב דלוק.
לחץ על הלחצן  OKכדי לעבור בין מצב דלוק וכבוי.
( NON-USE AUTO POWER OFFכיבוי אוטומטי במקרה של חוסר
שימוש) :ברירת המחדל היא  3דקות ,כלומר המצלמה דלוקה אך
אינה בשימוש .היא תיכבה אחרי  3דקות של חוסר פעילות .לחץ
על  OKכדי לבחור בין  2 ,1דקות או  3דקות ,או במצב  OFFכדי
לנטרל את האפשרות הזו.
( FLICKER FREQUENCYתדירות הבהוב) :ברירת המחדל היא 50
הרץ .לחץ על  OKכדי לעבור בין  50ו 60-הרץ.
( SYSTEM INFOמידע על המערכת) :לחץ על  OKכדי לבדוק את
גרסת הקושחה הנוכחית (מידע על המערכת).
( DEFAULT SETTINGהגדרת ברירת מחדל) :לחץ על  OKובחר
כדי להגדיר את המכשיר בחזרה להגדרות המפעל.
לחץ על הלחצן  MENUכדי לצאת ולסיים את קביעת ההגדרות.

OK
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 4.3קביעת תאריך/שעה
פתח את ממשק התפריט ,נווט אל > TIME & DATE
(הגדרות מערכת >תאריך ושעה) ולחץ על הלחצן  OKכדי לקבוע
את התאריך והשעה .נווט למעלה או למטה כדי לבחור בערכי
התאריך והשעה .לחץ על  OKכדי לאשר ולהמשיך .כדי לסיים,
פשוט לחץ על הלחצן . MENU
SYSTEM SETUP

הערה :פורמט התאריך הוא  DD/MM/YYוהשעה היא בפורמט של
 24שעות.

 4.4הקלטה מחזורית
אחרי שהכנסת את כרטיס הזיכרון ,המצלמה (כברירת מחדל)
תתחיל מיד בהקלטה מחזורית של וידאו ,וזאת בהנחה שהיא
מחוברת למקור חשמל ודלוקה .אם המכשיר לא מחובר למקור
חשמל ,ההקלטה תתחיל לאחר שלוחצים על הלחצן .POWER ON
לחץ על הלחצן  OKכדי להתחיל בהקלטה.
בזמן ההקלטה ,הנורית תהבהב ונקודה אדומה תהבהב בחלק
השמאלי העליון של המסך .תוכל לעצור/להתחיל את ההקלטה
בכל רגע על ידי לחיצה על הלחצן .OK
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על פי ברירת מחדל ,זמן ההקלטה המחזורית הוא  3דקות.
לך אל ( RECORD SETUP > LOOP RECORDINGהגדרות הקלטה > הקלטה
מחזורית) כדי לשנות לדקה אחת או  5דקות .כאשר אפשרות
ההקלטה המחזורית כבויה ,המצלמה תקליט וידאו בקליפים של
 25דקות ,אבל לא תמחק קטעי וידאו ישנים כאשר כרטיס האחסון
מלא.
הפורמט של שם קובץ הוידאו של הקלטה מחזורית הוא
.DATE_TIME_ SERIALA

_YEAR

לדוגמה  ,001A_060101_0101_2017הסיומת  Aמציינת קבצי הקלטה
מהמצלמה הקדמית ,בעוד שהסיומת  Bמתייחסת לקובצי הקלטה
מהמצלמה האחורית) .קבצים סטנדרטיים שמורים בתיקיה VIDEO/
 .NORMALכאשר הכרטיס  MICROSDמלא ,המצלמה תמחק קבצים
ישנים.

 4.5הקלטת אירועים
גילוי אירועים קריטיים מופעל על ידי החיישן ( G-SENSORחיישן
כבידה) ,אשר מגלה באופן אוטומטי פגיעות ברכב והתנגשויות.
הדבר יגרום למצלמה להגן על קליפ הוידאו הנוכחי מפני מחיקה
על ידי נעילה ושמירת התמונות בתיקיה . VIDEO/EVENT
אפשר לכוון את רגישות החיישן ( G-SENSORחיישן כבידה) ל3-
ערכים :נמוך ,בינוני וגבוה .החיישן נקבע לרגישות בינונית על פי
ברירת מחדל .אפשר גם לנטרל את
החיישן כבידה  G-SENSORב( RECORD SETUP > G-SENSOR SET-הגדרות
הקלטה>הגדרות חיישן כבידה).
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קטעי וידאו של אירועים נשמרים בתיקיה  VIDEO/EVENTוהם לא
יכולים להימחק באופן אוטומטי.
הערה :המצלמה תימחק באופן אוטומטי קטעי וידאו ישנים של
אירועים לאחר שהתיקיה  EVENTמגיעה ל 30%-מקיבולת הכרטיס.
העבר באופן קבוע קטעי וידאו חשובים למחשב או למקום אחסון
אחר (למשל דיסק קשיח חיצוני) .כדי להבטיח ביצועי קריאה/
כתיבה טובים ,צריך לפרמט את הכרטיס  MICROSDכל  1-2שבועות.

 4.6הקלטת שמע
על פי ברירת מחדל ,הקלטת הקול פועלת .אפשר לכבות אותה
באחת השיטות הבאות:
לך אל ( RECORD SETUP > MICהגדרות ההקלטה) ,לחץ על הלחצן
ובחר .OFF

OK

בזמן הקלטת וידאו ,לחץ על הלחצן למעלה כדי לכבות/להדליק
את הקול.

לאחר כיבוי הקלטת הקול ,הסמל ( MICמיקרופון) בפינה התחתונה
הימנית של המסך יהפוך ללבן עם פס אדום לרוחב.
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 4.7מצב חניה
מצב החניה משמש כפונקצית עזר במצבים שונים .כדי להפעיל
את מצב החניה ,לך אל ( RECORD SETUP > PARKING MONITORהגדרות
הקלטה>צג חניה) ,לחץ על  OKובחר ( ONהפעל).
 4.7.1הפעלה על ידי גילוי תנועה
כאשר מצב החניה דלוק ולא מתגלה תנועה לפני המצלמה אחרי
 5דקות של הקלטה ,מצב החניה מופעל .הדבר מוצג על ידי סמל
( )Pבצד שמאל של המסך .הפונקציה של הקלטת תמונה מלאה
תופעל על ידי חיישן גילוי התנועה.

במצב חניה ,לאחר שהמצלמה מגלה תנועה מקדימה ,היא
מתחילה להקליט באופן אוטומטי .היא תפסיק להקליט אחרי
 10שניות של חוסר פעילות.
כדי להפעיל באופן ידני את מצב החניה ,לחץ והחזק את הלחצן
 PARKING MODEעד שהסמל  Pיופיע על המסך.

המצלמה תצא ממצב חניה אם היא מגלה תנועה.
הערה :כדי להבטיח שהמצלמה תוכל לפעול במצב חניה ,דאג
שהיא תמשיך לפעול עם מקור חשמל נייד או חבר אותה ישירות
למצבר הרכב .לא מומלץ להפעיל את המצלמה ברציפות למשך
יותר מ 10-שעות.
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 4.8קיטוע זמן
אם האפשרות ( TIME LAPSEקיטוע זמן) נבחרה ,המצלמה תצלם
תמונות סטטיות במרווחי הזמן שמוגדרים –  30 ,10 ,5 ,1או  60שניות,
 0כדי ליצור מונטאז' וידאו .לדוגמה ,אם קובעים את קיטוע הזמן ל1-
שניה ,המצלמה תצלם תמונה אחת כל שניה ,ולאחר מכן תחבר את
התמונות ביחד לכדי וידאו של ( FPS 1תמונה לשניה).
עם קצב הקלטה מקסימלי של  ,FPS 30הקלטת וידאו במשך  8שעות
עם קיטועי זמן של  1שניה ,ייווצר קטע וידאו במצב קיטועי זמן
הנמשך רק  16דקות (= .)8X60X60/30/60מצב חסכוני זה מומלץ
לכרטיסי אחסון עם קיבולות קטנות יותר( .זמן הקלטה רגיל =
זמן הקלטה בקיטועי זמן (שניות ) Xקצב הקלטת תמונות FPS X
האפשרות של קיטוע זמן).

המצלמה תצא באופן אוטומטי ממצב הקלטה בקיטועי זמן בפעם
הבאה שהמצלמה נכבית .כאשר מדליקים שוב את המצלמה ,היא
תקליט במצב רגיל.

 4.9צילום

SNAPSHOT

כאשר המצלמה מקליטה וידאו ,לחיצה על הלחצן
(חירום/מצלמה) תגרום לצילום .SNAPSHOT
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 4.10חיבור מקלט  GPSחיצוני (אביזר אופציונלי)
 .1חבר התקן  GPSחיצוני למצלמה במקום המתקן המקורי.
 .2חבר את מחבר המיני  USBל GPS-כדי להדליק אותו.
 .3כאשר המצלמה טעונה היא תידלק .ההקלטה תתחיל אם
הוכנס כרטיס  .MICROSDפשוט לחץ על הלחצן  OKכדי להפסיק את
ההקלטה.
 .4לחץ על הלחצן  MENUכדי להיכנס להגדרות .לך אל >
 GPS SETUPכדי להפעיל את פונקצית ה GPS-של המצלמה.

GPS SETUP

 .5מקלט ה GPS-יתחיל לחפש אות  .GPSהדבר מוצג על ידי סמל
אפור על המסך .לאחר שהתקבל אות  GPSוהמערכת ננעלה עליו,
הסמל יהפוך לכתום.

GPS

 .6אפשר להוסיף מעקב  GPSומהירות רכב לצילום הוידאו.
לך אל ( RECORD SETUP > STAMP > GPS LOCATION STAMPהגדרות ההקלטה)
(הגדרות הקלטה > טביעת חותמת > טביעת חותמת מיקום  )GPSובחר
 SPEED STAMPכדי להגדיר את האפשרות של טביעת חותמת מהירות.
 .7אתה יכול לבדוק את הוידאו שצולם בהשתמש ב-

GPS VIEWER

(אפשר להוריד מ.)WWW.SAMSONIX.COM-
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 4.11צפייה בוידאו/תמונות במצלמה
במידה והמצלמה במצב הקלטה ,יש לכבות את ההקלטה .לאחר
מכן יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן תפריט ( ,)MENUכדי לעבור
למצב מעבר ביניים של נגן קבצים המוקלטים או המצולמים .בחר
קובץ לצפיה השתמש בלחצני למעלה למטה לעבור בין הקבצים
ולחץ על לחצן אישור ( )OKכדי לבחור קובץ לצפיה .בזמן צפיה
בסרטון וידאו לחץ על לחצן למעלה כדי להעביר אחורה ועל לחצן
אחורה כדי להריץ קדימה את הסרטון.

לחץ על לחצן אישור ( )OKכדי למחוק את הסרטון/תמונה בודדים
או את כל הקבצים.

צפייה בקבצים במחשב
 .1חבר את המצלמה למחשב שלך באמצעות הכבל  USBשסופק לך.
 .2האפשרויות ( MASS STORAGEאחסון נפח גדול) ו POWER ON-יוצגו על
המסך במצלמה .לך אל  MASS STORAGEולחץ על OKכדי להעביר נתונים.
 .3בהתאם למערכת ההפעלה במחשב שלך ,המכשיר יוצג כהתקן
נייד או באופן אחר.
הערה :כאשר אתה מתחבר למחשב שלך במצב  ,MASS STORAGEההגדרות
הרגילות של המצלמה והפעולה הרגילה שלה לא יהיו פעילים.
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הצגה בטלויזיה
למצלמה יש יציאת מיני  HDMIכדי להתחבר לצג חיצוני כמו מסך או
טלויזיה .שים לב שהמוצר לא מסופק עם מתאם מכבל מיני HMDI
לכבל .HDMI
 .1השתמש במטען  USBכדי לטעון את המצלמה.
 .2הכנס את הכבל מיני  HDMIליציאת ה HDMI-במצלמה.
 .3הכנס את קצה המחבר  HDMIליציאה  HDMIבמסך או בטלויזיה.
 .4התאם את הגדרות התצוגה כדי למצוא את מקור הקלט .HDMI
 .5לאחר שהתחברת לטלויזיה ,מסך המצלמה יהפוך לשחור והפלט
יופיע במסך הטלויזיה.
הערה:
 .1כדי להשתמש במצב פלט  ,HDMIהמצלמה זקוקה לחיבור חשמל
קבוע באמצעות ה.USB-
 .2כאשר אתה מחובר לצג חיצוני ,פונקצית הקלטת הוידאו
במצלמה לא תהיה פעילה.

 4.12טמפרטורת פעולה
המצלמה מיועדת לפעול בטווח טמפרטורות של .0-70°C
טמפרטורות החורגות מהטווח הזה יפגעו בביצועי המצלמה ויגרמו
לה נזק.
כדי למנוע נזק:
במזג אוויר חם ,אל תחשוף את המצלמה ישירות לשמש כאשר
הרכב חונה.
בתנאים קיצוניים בחורף או בקיץ  ,למשל בטמפרטורה של
 0°Cומטה או בקיץ מעל  35מעלות נתק את המצלמה מהשמשה
הקדמית כאשר היא אינה בשימוש ואחסן אותה בתא הכפפות.
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ו .אמצעי זהירות
יש להשתמש אך ורק במטען לאוטו המסופק עם המוצר.
יש להשתמש אך ורק בכרטיסי אחסון מסוג  CLASS 10כדי להבטיח
הקלטה באיכות מיטבית
אסור להשתמש במצלמה בסביבות לחות או בטמפרטורה מעל
 85מעלות
(המלצה :לא להשאיר מצלמה כשהרכב עומד בחנייה תחת שמש
זה יאריך את חיי המוצר)
יש לשמור על ניקיון העדשות כדי למנוע עיוות של התמונות או
צילום באיכות נמוכה
אסור לפרק את המצלמה או את המטען לרכב.
*אותות לווין  GPSלא יכולים לעבור דרך חומרים מוצקים (מלבד
זכוכית) .כאשר אתה נמצא
מנהרה או בבניין ,מידע מה GPS-לא יהיה זמין .קליטת האותות
יכולה להיות מושפעת
מתנאים כמו מזג אוויר קשה או מבנים עיליי( :למשל עצים,
מנהרות ,תעלות ובניינים גבוהים).

 .5הוראות זהירות בטיחות
על מנת למנוע נזק או פגיעה אנא קרא את המידע על הבטיחות
המפורט להלן בעיון לפני הפעלת המכשיר:
ניתן להתקין את המוצר בכל רכב בעל 12-24Vומתח שלילי
בשלדת הרכב.
אין להשתמש במקלט במתח העולה על המתח המפורט על המכשיר.
וודא שמותר לפי הוראות יצרן הרכב ,להתקין מוצר זה ברכב.
וודא שלמות ותקינות המטען לפני כל שימוש.
בעת התקנת מכשיר  ,וודא שהחוט המחבר מחובר ומבודד היטב.
אין להכניס או להוציא את המטען מהשקע בידיים רטובות.
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אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיעת הקבל ,אחוז במטען
ומשוך אותו מהתקע.
אין לפתוח את המטען ,במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות
למעבדת שירות.
יש להרחיק את המטען מנוזלים כלשהם ,יש למנוע חדירת מים או לחות.
אין לחתוך או לעקם את כבל המטען.
לפני ניקוי המטען יש לנתקו מהשקע .אין לנקות את המטען
בעזרת נוזלים.
יש לאחסן את המטען במקום שבו הטמפרטורה אינה עולה על 50
מעלות.
יש להרחיק מחום או ממקור אש.
אין להניח חפצים על כבל המטען או לאפשר לו להתחמם יתר
על המידה ,שכן הדבר עלול לגרום לנזק ,דליקה או התחשמלות.
יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי ומוכן לשימוש.
יש להטעין את המכשיר רק עם המטען המסופק איתו .שימוש
במטען שונה עלול לגרום לנזק למכשיר.
בשל אופיו הטכני מומלץ ביותר כי מוצר שלכם יותקן ע"י מתקין
מקצועי ומוסמך או ספק מורשה.
יש להרחיק את המטען מסביבת ילדים.
אנא כבה את המכשיר במקרה שעולה מהמכשיר עשן ,ריח או רעש.
אסור לפרק את המכשיר בשום אופן.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום
סוללה
אזהרה! מוצר זה מכיל סוללת יוני ליתיום פנימית לא ניתנת
להחלפה .הסוללה יכולה להתפוצץ ולשחרר חומרים מסוכנים.
כדי להקטין את הסיכון לשריפה או כוויות ,אסור לפרק ,למעוך,
לנקב או להשליך את הסוללה לאש או למים.
אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש ,אש וכדומה.
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 מפרט טכני.6
DSP

NT96660

SENSOR1 (FRONT )

OV4689 / 1/3"

LENS1

TRC-2048D1/ 170 DEGREE WIDE-ANGLE /

(FRONT)

1/3"
SENSOR2 (INNER)

IMX323 / 1/2.9"

LENS2

TRC-2034B1/120 DEGREE

(INNER)

INTERNAL MEMORY

8MB

LCD

2.0"

VIDEO RESOLUTION

DUAL 1920X1080P

MIC

MICROPHONE /Φ 4.0*1.5MM

SPEAKER

15*24MM/1W/8R

LIGHT

IR 4PCS

BRACKET

SD01

EXTERNAL MEMORY

MICRO SD CLASS 10, MAX 64M

STORAGE TYPE
USB PORT

USB2.0

FILE FORMAT

IMAGE JPEG / VIDEO H.264

HDMI OUTPUT

YES

BATTERY

250 MAH
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במקרה של תקלות יש לפנות לחנות
שנרכש המוצר או למעבדת היבואן.
כתובת המעבדה :רח .המצודה  ,31אזור
טל ,03-5568999 :מייל:

INFO@SAMSONIX.COM

