מדריך למשתמש PR-900

מצלמת  HDלרכב

 .1כפתור 'איפוס'
 .2כפתור ►
 .3כפתור MODE
 .4כפתור OK
 .5כפתור MENU
 .6כפתור ◄
 .7כפתור כיבוי והדלקה
 .8כניסת כרטיס SD
 .9כפתור נעילה
 .10כניסת USB
 .11חיבור לזרוע
HDMI .12
 .13יציאה לרמקולים
 .14קלט IR
 .15מצלמה
 .16מסך
 .17יציאת וידאו
תכולת הערכה :מדריך משתמש ,כבל  ,USBמטען לרכב.
שלבי התקנה :התקנת המכשיר פשוטה ביותר .יש להתקינו מאחורי המראה הקדמית של הרכב ולהעביר את הכבלים
למצת ולוודא שהכבלים מוסלקים כראוי .חל איסור להשתמש בספק כוח לא מקורי .אספקה של מתח שונה תגרום
לקלקול המכשיר והפסקה של אחריות המוצר.
הטענה :הטענה של סוללת ליתיום :יש לחבר את שסופק בערכה לשקע המצת .בזמן הטעינה ,נורת הלד תהיה בצבע
אדום ,וכאשר ההטעינה הסתיימה ,נורת הלד תהיה כבויה.
הטענה באמצעות חיבור ישיר למצת הרכב :המצלמה תתחיל לצלם באופן אוטומטי לאחר התנעת הרכב,
ותפסיק לצלם באופן אוטומטי  15שניות לאחר כיבוי הרכב.
הערה :המצלמה תעבוד רק בהטענה של ( 5Vעם הספק המקורי בלבד) .לכיבוי המצלמה יש ללחוץ על כפתור הכיבוי
למשך מספר שניות.
מצב הקלטת וידאו או צילום תמונות :כדי לבצע התחלה של הקלטת וידאו ,יש לבצע לחיצה קצרה על כפתור  OKאו
לחבר את כבל ההטענה למצת הרכב .יש להכניס את כרטיס הזיכרון .עכשיו נורת הלד תהיה בצבע כחול מהבהב והקובץ
ישמר על הכרטיס .לצילום תמונות ,יש לבצע לחיצה קצרה על כפתור  MODEוללחוץ על  OKלצילום.
חיישן  :Gבזמן תאונה ,הקובץ ישמר באופן אוטומטי לקובץ שמתחיל באותיות  .EVEקובץ זה לא ימחק באופן עצמאי
על ידי המצלמה בפעולת מחזור נפח האכסון ,כמו קבצים רגילים.
הקלטת חירום :לחיצה קצרה על כפתור 'נעילה' (כמתואר באיור) תתחיל הקלטה תחת השם  .SOSקובץ זה לא ימחק
באופן עצמאי על ידי המצלמה בפעולת מחזור נפח האכסון ,כמו קבצים רגילים.

צפייה ומחיקה של קבצים :לאחר הדלקת המצלמה ,יש לבצע הפסקה של הקלטה בעזרת כפתור  OKולבצע כניסה
למצב הצפייה ע"י לחיצה כפולה על כפתור  .MENUיש להשתמש בכפתור ►( ◄/כמתואר באיור) כדי לבחור קובץ
ויש להשתמש בכפתור  OKכדי לצפות בקובץ .למחיקת קובץ ,יש ללחוץ על כפתור ( MENUכמתואר באיור ) לאחר
סיום הצפייה בקובץ .יש לבחור בקבצים שברצונך למחוק ולבצע מחיקה לפי ההוראות בתפריט.
התפריט הראשי :כדי להיכנס לתפריט הראשי ,יש להפסיק את ההקלטה (יש להשתמש בכפתור  ,OKכמתואר באיור)
וללחוץ על כפתור ( MENUכמתואר באיור) .בתפריט ניתן לשנות הגדרות נוספות ,ויש להשתמש במקש ►OK /◄/
כדי לנווט בין האפשרויות השונות .ליציאה ,יש ללחוץ על כפתור  MENUלמספר שניות.
מצב צילום בחנייה :כדי להפעיל את מצב צילום החנייה ,יש להיכנס ל MENU-ולמצב חנייה .יש לציין שבמצב חנייה
מסך המצלמה לא יפעל.
יציאת  AVאו  :HDMIחיבור ליציאות אלו יאפשר חיבור מסך או מחשב במקום המסך של המצלמה.
מפרט טכני:
מסך
הקלטה
פורמט קובץ
רזולוצית סרט
רזולוצית תמונה
יציאת וידאו
הקלטה ללא חיווי
צילום אוטומטי
חיישן G
הגנה על הקלטות
שפת ממשק
זמן הקלטה בלופ
שמע
גרסא
הקלטה לילית
כרטיס זיכרון
נפח אכסון
גרסאת USB
הספק
סוללה
ספק
טמפ' אכסון
טמפ' עבודה

 2.7אינטצ' LCD ,ביחס 16:9
לפי תנועה ,יש מחזור קבצים (לפי הכי ישן)
M-JPEG ,AVI
)1920*1080P(24fps)/1440*1080/1280*720/848*480/640/480/320*240(30fps
1080*1920 1536*2048 1944*2592 2448*3264 2736*3648 3024*4032
480*640 960*1280
 AVOUTבפורמט PAL/NTSC
כן
כן
בזמן תאונה תהיה הקלטה (כמפורט במדריך) והקובץ לא יגרס ע"י קבצים אחרים
בזמן הקלטה יש ללחוץ על כפתור ההפעלה ,הקובץ יהיה מוגן ממחיקה אוטומטית.
אנגלית ,רוסית ,יפנית ,צרפתית ,איטלקית ,ספרדית ,סינית (מפושטת) ,סינית (מנדרינית).
דקה אחת ,שלוש דקות ,חמש דקות ,ללא.
יש מיקרופון ,ניתן להפעיל/לבטל הקלטה קולית בתפריט המצלמה (לא מתואר במדריך זה)
יש לבדוק את הרישום על גבי הקופסא של המוצר (לא מתואר במדריך זה).
אין תאורת לדים (אין הקלטה בחושך)
כרטיס TF
 2-32ג'יגה
 USB2.0חיבור מיני ( 5פינים)
בהמתנה  ,200mAhבצילום 250-315mAh
פולימר/ליתיום 3.7V
ממצבר רכב רגיל ל5V/1A -
-10ºC~70ºC
-10ºC~60ºC

אזהרה חמורה :בזמן נהיגה יש להתרכז בכביש .אין להפעיל את המצלמה תוך כדי נהיגה.

