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R665

מצלמת דרך דו-כיוונית
מדריך למשתמש

 .1מפרט טכני R665

פונקציונאליות

חומרה

קטגוריה

מפרט

פריט
( CPUמעבד)

M-star 8336

עדשת מצלמות

4G+1R

מצלמה קדמית
מצלמה אחורית

רזולוציית
מצלמה Full HD+ Full HD
קדמית ואחורית
זווית מצלמה
קדמית ואחורית

 150מעלות

SDכרטיס זיכרון

תומך עד 128GB

-DVRהקלטות
סרטוני וידאו
ברצף

Full HD 1920X1080P

הנחיה קולית
בעברית

התרעות מצלמה
בזמן אמת

WIFI

,Android App Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
IOS App
2.4GHz

ניטור מרחוק

אפליקציה תאימות
לאנדרואיד וIOS-
צפיה בחזית ועורף הרכב
באמצעות האפליקציה

מצבי תיעוד

הקלטה בזמן נסיעה/אירוע
זעזוע/תמונה

G-sensor

מובנה

מיקרופון ורמקול מובנה

חשמל מתח
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הערות

DC 9-14 V

לא כלול בחבילה
רצוי לקנות מסוג
Class 10

ניתן לכבות
את האפשרות

 .2מבנה המוצר

 .1תפסן מצלמה מסוג M3
 .2מיקרפון
 .3עדשה
 .4שקע טעינה -חיבור לכבל חשמל
 .5לחצן איפוס – במצב שגיאה ניתן ללחוץ
באמצעות סיכה כדי לאפס את המצלמה

- Mini USB .6
חיבור למצלמה אחורית
 .7חריץ לכרטיס זיכרון
 .8לחצן הפעלה/כבוי
 .9נורית חיווי למצבי מצלמה
 .10רמקול

 .3תכולת חבילה
 .1מצלמה קדמית 1
 .2מצלמה אחורית 1
 .3תפסן מצלמה 3
 .4מדריך למשתמש 1

 .5תעודת אחריות 1
 .6כבל מתח/טעינה1 Mini USB -
 .7כבל למצלמה אחורית Micro USB-1
 .8מדבקה אלקטרוסטטית 1
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 .4הוראות התקנת מצלמה קדמית
 4.1הדבקת המדבקה האלקטרוסטטית
את המדבקה מומלץ
להצמיד באזור המסומן
באיור.
לפני ההדבקה וודא
שהאזור נקי בשמשה.
יש להדביק ללא בועות
אויר שנכלאו בין המדבקה
לשמשה.
 4.2הצמדת המצלמה על המדבקה האלקטרוסטטית
הסר את נייר ההדבקה
שנמצא על התפסן
המצלמה
יש להדביק את
התפסן במרכז
האזור של המדבקה
האלקטרוסטטית.
 4.3כיוונון זווית מצלמה
יש לכוון את זווית
המצלמה ע"י סיבוב
המצלמה לפי המוצג
באפליקציית הנייד.
 4.4חיבור למתח טעינה
יש לנתב את כבל החשמל
לאורך חלקה העליון
של שמשמת הרכב כפי
שמופיע באיור.
יש לחבר את הכבל
חשמל לתיבת נתיכים.
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 .5התקנת המצלמה האחורית
 5.1מיקום מצלמה אחורית
התקן את המצלמה האחורית כפי שמוצג באיור
השתמש בכבל המאריך למצלמה האחורית
וחבר את המצלמה האחורית ליחידה הראשית.

 5.2חיבור כבל חשמל ישירות לתיבת הנתיכים
חבר את הכבל האדום לתיבת נתיכי החשמל הקבועה.
חבר את הכבל השחור למרכב הרכב או לבורג הרכב.
כבל  )+( VCCצבע אדום
כבל  GNDצבע שחור
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 .6הוראות הפעלה מצלמה

 .1הפעלת/כיבוי מצלמה
ש ללחוץ לחיצה ארוכה במשך 2שניות על מנת להפעיל או לכבות
את המצלמה.
 .2הפעלת/כיבוי WIFI
יש ללחוץ לחיצה קצרה על מנת להפעיל או לכבות חיבור ל.WIFI
 .3פירמוט כרטיס זיכרון
יש ללחוץ  3פעמים על הלחצן ברצף על מנת לבצע פירמוט לכרטיס,
וודא שהכרטיס נמצא במצלמה.
 .4שחזור הגדרות יצרן
יש ללחוץ  5פעמים על הלחצן ברצף על מנת לבצע שחזור הגדרות
יצרן למצלמה.

 .7הורדה של אפליקציה
יש להוריד דרך חנות יישומים את האפליקציה בשם
 ,SAMSONIX R665בהתאם לסוג המכשיר הקיים אצלך:

חיבור האפליקציה ל WIFIהמצלמה
הערה! לידיעתך בזמן החיבור המצלמה לרשת ה WIFI -של המכשיר,
אינטרנט האלחוטי של מכשירך לא יהיה זמין כל עוד קיים חיבור בין
המצלמה ל  WIFIשל המצלמה.
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 .1הפעל  WIFIמצלמה באמצעות לחיצה קצרה על לחצן כבוי/הפעלה
על גבי המצלמה .
 .2במכשיר הנייד שלך לחץ לחיצה ארוכה על לחצן  WIFIובחר מהרשימה
שתופיעה את הרשת בשם. R665:
 .3הסיסמה שיש להקליד על מנת להתחבר 12345678 :
 .4במידה ובמכשיר שלך עדיין מופעלת אפשרות של גלישה סלולרית יש
לכבות אותה.
 .5פתח את האפליקציה.

ממשק מסך ראשי

1

2

3

 .1הגדרות מערכת
 .2גלריה -אחסון סרטונים שהמשתמש הוריד
 .3צפיה בסרטונים דרך עדשת מצלמה קדמית/אחורית
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 .8אמצעי 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.

 .9הוראות בטיחות
על מנת למנוע נזק או פגיעה אנא קרא את המידע על הבטיחות המפורט
להלן בעיון לפני הפעלת המכשיר:
 .1ניתן להתקין את המוצר בכל רכב בעל 12Vומתח שלילי
בשלדת הרכב.
 .2אין להשתמש במקלט במתח העולה על המתח המפורט על המכשיר.
 .3וודא שמותר לפי הוראות יצרן הרכב ,להתקין מוצר זה ברכב.
 .4בעת התקנת מכשיר  ,וודא שהחוט המחבר מחובר ומבודד היטב.
 .5בשל אופיו הטכני מומלץ ביותר כי מוצר שלכם יותקן ע"י מתקין מקצועי
ומוסמך או ספק מורשה.
 .6אנא כבה את המכשיר במקרה שעולה מהמכשיר עשן ,ריח או רעש.
 .7אסור לפרק את המכשיר בשום אופן.
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זהירות!
נתק את הקוטב השלילי של המצבר הרכב לפני תחילת העבודה במערכת
החשמל .קצר במערכת החשמל עלול לגרום להתחממות הכבלים ברכב
ולהתלקחות או פיצוץ המצבר .כמו-כן יש להימנע מדקירות כבלים של
מערכות בטיחות ברכב מחשש להפעלה לא רצויה במהלך ההתקנה.
שימו לב! כבלים אלו בעלי צבע שונה משאר כבלי החשמל ברכב
ומסומנים בתוויות מיוחדות.
כאשר מנתקים את הקוטב השלילי של המצבר יש לתת את הדעת
לכך שכל זיכרון המערכות הממוחשבות ברכב אשר מצוידות ב"זיכרון
מתוכנת" כגון מחשב הרכב ,זכרון למצב המושבים ,עלול להימחק,
ומערכת הקוד ברדיו תכנס למצב פעיל!
לכן יש לוודא כי קוד הרדיו בנמצא וכן ליידע את הלקוח כי יצטרך לתכנת
מחדש את המידע המתוכנת
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R665
במקרה של תקלות יש לפנות
לחנות שנרכש המוצר או למעבדת היבואן.
כתובת המעבדה:
רח .המצודה  ,31אזור
טל03-5568999 :
מיילsupport@samsonix.com :

