GT-R1

.1אביזרים בערכה

מטען לרכב

מכשיר

מתקן תליה

כבל Usb

.2מבנה המכשיר

--כיבוי והדלקת המסך 1--- .2מצב השתקת התראות דלוק\כבוי
---C/H.3דרך מהירה\עיר
---▲/ .4לחיצה קצרה הגברת רגישות אור)יש לצאת ממצב הקלטה(,בזמן הקלטה לחיצה קצרה נעילת קובץ
 ---M.5תפריט הגדרות)יש לצאת ממצב הקלטה(\ דפדוף בתפריטים ,
לחיצה ארוכה כדי לעבור למצב צפייה בהקלטות

.6
---●/ok.7עצירת\הפעלת הקלטה  ,בתפריט בחירה ואישור
---.8מסך
---.9חיבור מתקן הרכב
---.10חריץ לכרטיס זיכרון micro SD
---.11חיבור מקור מתח/העברת נתונים
---.12עינית מצלמה
---.13עינית רדאר
HDMI---.14
---.15מיקרופון
---.16הפעלה מחדש )(RESET
---כפתור הדלקה/כיבוי .17

 ---▼/לחיצה קצרה הנמכת רגישות אור)יש לצאת ממצב הקלטה(,בזמן הקלטה כיבוי הקלטת קול

התקנה:

 .3מקליט : DVR
.1חבר את מקור החשמל ,המכשיר יופעל אוטומטית ויחל בהקלטה.
.2המכשיר יכבה אוטומטית  5-3שניות מרגע ניתוק החשמל
.3למכשיר סוללה פנימית והוא יכול לבצע הקלטה ללא חיבור למקור מתח
.4רזולוציות וידאו )1920*1080（FHD 1080P）、1280x720(HD 720P
.5הטמעת שעה ותאריך
.6הקלטה מחזורית)כאשר הזיכרון מלא מופעלת הקלטה מחזורית שמוחקת את ההקלטה הישנה ביותר(
.7ניגון הקלטות
.8הקלטת קול )ישנה אופציה לביטול(
.9זיכרון מינימאלי  8Gמקסימאלי 32G
.10ישנה אפשרות לנעול הקלטות ידנית או אוטומטית )הקלטות נעולות לא ימחקו גם כאשר כרטיס
הזיכרון מלא(
.11נעילת הקלטות אוטומטית ,בעזרת חיישן זעזועים ), G-SENSORניתן לכוון את רגישות החיישן(
.12יציאת HDMI FHD
.13תמיכה במצב שינה
.14תמיכה בעברית ואנגלית
Professional player. GPS track playback.15

 .4פונקציות הלחצנים:
למכשיר  8לחצנים ,במצבים שונים משתנה תפקודם
][M
במצב תצוגה מקדימה לחיצה קצרה כדי לעבור לתפריט ודפדוף בתפריטים
לחיצה ארוכה כדי להיכנס למצב צפייה בהקלטות
במצב צפייה בהקלטות ,לחיצה קצרה כדי לעבור תפריט
] [▲/
במצב הקלטה ,לחיצה קצרה לנעול קבצים,
במצב תצוגה מקדימה ,לחיצה קצרה כדי לשנות את רגישות האור
במצב צפייה בהקלטות דפדוף בין ההקלטות
] [▼/
במצב הקלטה ,לחיצה קצרה לכיבוי\הפעלה של הקלטת קול
במצב תצוגה מקדימה ,לחיצה קצרה כדי לשנות את רגישות האור
במצב צפייה בהקלטות דפדוף בין ההקלטות
][●/ok
במצב תצוגה מקדימה הפעלה\עצירת הקלטה  ,בתפריטים בחירה\אישור
] [
במצב הקלטה\תצוגה מקדימה השתקת\הפעלת התראות קוליות
][C/H
שינוי בין דרך מהירה לעיר
] [
כיבוי והדלקת המסך
] [
מצב השתקת התראות דלוק\כבוי

] [
לחיצה קצרה להפעלת המכשיר ,לחיצה ארוכה לכיבוי המכשיר

למכשיר  4מצבים :הקלטה ,המתנה ,צפייה בהקלטות ,תפריט.

פונקציות לחצנים של כל מצב:
מצב הקלטה:
הערות

פעולה

פונקציות

עצירת/הפעלת הקלטה

לחיצה קצרה

הקלטה נעולה לא תימחק
כאשר הזיכרון מלא
כיבוי\הפעלה של הקלטת
קול

לחיצה קצרה

עצירת/הפעלת
הקלטה
נעילת הקלטה

לחיצה קצרה

לחצנים
●/ok
▲/

עצירת הקלטה

מצב
מצב
הקלטה
)(REC

▼/

מצב המתנה:
הערות

פעולות

פונקציות

כניסה לתפריט ודפדוף בין
התפריטים

לחיצה קצרה

כניסה לתפריט

לחיצה ארוכה

צפייה בהקלטות

לחיצה קצרה
לחיצה קצרה

כיוון רגישות האור
כיוון רגישות האור

כניסה למצב צפייה
בהקלטות
שינוי רגישות האור
שינוי רגישות האור

לחצנים

מצב

M

המתנה
▲/
▼/

מצב צפייה בהקלטות:
למצב צפייה בקלטות  2תפריטים הקלטות והקלטות נעולות
ניתן לעבור תפריט על ידי לחיצה על M
כדי למחוק הקלטות יש ללחוץ לחיצה ארוכה על M

הערות

פעולות

פונקציות

לחצנים

לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה

ניגון או עצירה
הקובץ הבא
הקובץ הקודם

●/ok
▲/

לחיצה קצרה

יציאה ממצב צפייה

▼/
M

מצב
צפייה בהקלטות

תפריט:
הערות

פעולות

פונקציות

לחיצה קצרה
לחיצה קצרה
לחיצה קצרה

בחירה או שמירה
סמן למעלה
סמן למטה
דפדוף בתפריטים,
יציאה

לחיצה קצרה

לחצנים

מצב

●/ok
▲/
▼/

תפריט

M

 .5הוראות:
 .1חבר את מקור החשמל וההקלטה תחל לפעול אוטומטית )סימן
יהבהב(
אם אין כרטיס זיכרון במכשיר תופיע ההודעה "אין כרטיס זיכרון"
אם הכרטיס בפורמט לא מתאים תתקבל ההודעה אם ברצונכם לפרמט את הכרטיס
ניתן לבחור בעזרת 】 【▲/ 】【▼/ולחיצה על 】【●/okלאישור

 .2הקלטה מחזורית:

ההקלטה הרגילה היא הקלטה מחזורית כאשר כרטיס הזיכרון מלא המכשיר ימחק את ההקלטה
הישנה ביותר

 .3ישנן שתי אפשרויות להפעלת נעילת הקלטות:
א.כאשר חיישן הזעזועים יופעל המערכת תפעיל את נעילת ההקלטות אוטומטית ויופיע
ניתן לכוון את רגישות החיישן בתפריט ההגדרות
ב.כאשר מתבצעת הקלטה לחיצה על 】 【▲/תנעל את ההקלטה ויופיע

 .4מצב צפייה בהקלטות:

בזמן הקלטה לחיצה קצרה על】【●/okתעצור את ההקלטה
לחיצה ארוכה על】【Mתכניס אותנו למצב צפייה בהקלטות
במצב צפייה בהקלטות בחירת ההקלטה מתבצעת בעזרת】 【▲/ 】【▼/ו】【●/okלניגון הקלטה
】 【Mכדי לחזור לתפריט ולחיצה ארוכה כדי למחוק הקלטות

 .5תפריט ההגדרות:
בזמן הקלטה לחיצה קצרה על 】【●/okכדי לעצור את ההקלטה,לחיצה קצרה על 】【Mתכניס אותנו
לתפריט ההגדרות
ישנם  3עמודי הגדרות ניתן לדפדף ביניהם בעזרת ][M

.1תפריט ראשי:

פירוט

אפשרויות

תפריט

קביעת עוצמת השמע
מצב זה קובע מאיזה מהירות נקבל התראות
מצב זה קובע מאיזה מהירות נקבל התראות

0-9
 10-120קמ"ש
 10-120קמ"ש

קול

כבוי\דלוק
גילוי דבורה
לא בשימוש בארץ
ניתן לכוון התראה מעל מהירות נקבעת

מרחק להפעלת התראות
כיבוי והפעלת מקלט הGPS

דלוק\כבוי
דלוק\כבוי
כבוי  40-140,קמ"ש
אוטומטי 400-1000,מטר
דלוק\כבוי

כן\לא

הגבלה כביש מהיר
הגבלה כביש עירוני

השתקה
אוטומטית
BEE-BAND
KA-BAND
מהירות יתר
מרחק
GPS
מחיקת נתונים

.2תפריט מצלמה:

פירוט

אפשרויות

תפריט מצלמה

רזולוציית הקלטה

1920X1080 30P
1280X720 30\60P

רזולוציה

ויסות חשיפה לאור

דלוק\כבוי

WDR

הטמעת שעה ותאריך

דלוק\כבוי

חותמת זמן

אורך מקטעי הקלטה

 1,2,3,5דקות

הקלטת לולאה

 1רגישות גבוהה  7רגישות נמוכה

כבוי\1-7

חיישן זעזועים

המכשיר יחל בהקלטה ברגע שיזהה תנועה

דלוק\כבוי

זיהוי תנועה

כאשר כבוי המכשיר לא יקליט קול

דלוק\כבוי

הקלטת קול

דלוק\כבוי

מעקב GPS

.3תפריט הגדרות:

פירוט

אפשרויות

תפריט ההגדרות

הגדרת תאריך ושעה

הגדרת תאריך
וזמן

אוטומטי
60 Hz

תדר

50 Hz

זמן לכבוי המסך

אור קבוע
 1,3,5דקות
 15שניות

ניתן להכניס לוחיות זיהוי על מנת שיופיע בסרטון

כבוי\הכנס מספר לוחית

חתימת לוחית

כבוי\דלוק

חותמת מהירות

שומר מסך
צפצוף קול

GMT+2

אזור זמן

התמונה תוצג במהופך

היפוך תמונה
עברית\English

שפה

מחיקת הנתונים בכרטיס

מחיקת כרטיס

איפוס להגדרות יצרן

הגדרות יצרן

פרטי המכשיר

מידע מערכת

מידע נוסף:
 .1בכיבוי חישן הזעזועים ) (G-sensorלא תופעל הקלטה אוטומטית בעת נדנוד הרכב
 .2רק שליש מכמות הזיכרון מוקצה לקבצים מוגנים,כאשר אין מקום תתקבל הודעה להעתיק את הקבצים או למחוק
קבצים מוגנים :כאשר זיכרון הקבצים המוגנים מלא לא ישמרו קבצים מוגנים חדשים
3. Non recyclable video space displayed on the top of the screen. Show different icons under the
different status
2/3＜space≤1

1/3＜space≤2/3

0＜space≤1/3

space =0

used

files

Lock
space

Display icon

 .6תוכנה לניגון הקלטות:
פורמט הקבצים הוא  MP4וניתן לצפות בו ברוב הנגנים

Set up

Map

G-sensor

Export to
KML

Lock/unlock

Empty

Delete

Add

