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מפרט בסיסי של מוצר
מפרט R765

פריט
מעבד ()CPU

CORTEX A7 1.0GHZ

מסך תצוגה

מסך מגע
בגודל  3.5אינץ'

רמקול/מיקרופון

מובנה

SDכרטיס זכרון מיקרו

תומך עד 64GB
*לא כלול בחבילה
רצוי לקנות מסוג
Class 10

חומרה

מובנת ומקליטה
עדשה CMOS
מצלמה קדמית

זוית מצלמה ˚146
Full HD
1920X1080P@30fps
מקליטה

מצלמה אחורית

עדשה CMOS
זוית מצלמה ˚130
Full HD 1920X1080P@30fps
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פריט

פונקציונאליות

מפרט R765

-DVRהקלטות
סרטוני וידאו ברצף

Full HD 1920X1080P

מצבי תיעוד

הקלטה בזמן נסיעה/אירוע זעזוע/
חניה/תמונה

Wi-Fi

802.11 b/g/n
אפליקציה עם תאימות לסמארטפון
אנדרואיד ואייפון

ניטור חניה

מובנה

חיישן תנועה

מובנה

/G-sensorחיישן זעזוע

מובנה

ראיית לילה

מובנה

ממשק משתמש

עברית/אנגלית

דחיסת קבצים

H.264

מתח

5V
 5V/1Aלמתאם ספק MINI USB

כניסות

חריץ עבור כרטיס זכרון מסוג
MicroSD
ממשק לחיבור מצלמה אחורית

מתאם לרכב

כניסה DC12-24V
כניסה 5V,2A

7

מבנה המוצר
מצלמה קדמית
תפסן למצלמה

כניסת
GPS

כניסות 1,2
לחיבור מצלמה
אחורית

כניסה
לכבל חשמל

לחצן כבוי
/הפעלה
מצלמה

חריץ
לכרטיס
זיכרון

רמקול
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עדשת מצלמה קדמית

 GPSנורית מצב

מסך מגע

נורית מצב
מצלמה

חריץ לכרטיס
זכרון

מצלמה אחורית
תפסן מצלמה
נורית בטיחות

כניסה לכבל
חשמל

עדשת מצלמה
אחורית
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הלחצנים
 Wi-Fiמופעל
 Wi-Fiלא מופעל
הפעלת הקלטת וידאו במצב ידני ,הקבצים המוקלטים
נשמרית בתיקיית MANUAL
הנחיות קוליות מופעלות
הנחיות קוליות כבויות
הקלטת קול מופעלת
הקלטת קול כבויה
תפריט הגדרות מערכת
הפעלת קובץ הבא במצב נגן וידאו
הפעלת קובץ קודם במצב נגן וידאו
העברת קובץ קדימה ב 5-שניות במצב נגן וידאו
העברת קובץ אחורה ב 5-שניות במצב נגן וידאו
הפסק צפיה במצב נגן וידאו
הפעל צפיה במצב נגן וידאו
שנה את ערוץ הצפיה למצלמה אחרת בהנחה ומחוברת
מצלמה נוספת
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תכולת החבילה
התכולה יכולה להשתנות כדי לשפר את הביצועים ,ללא הודעה מוקדמת.

מצלמה קדמית

תפסן מצלמה
קדמית

מצלמה אחורית

כבל חשמל

מדריך משתמש

כל הפריטים המסופקים מיועדים לשימוש אך ורק עם מכשיר זה ,וייתכן
שהם לא יתאימו לשימוש עם מכשירים אחרים.
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הוראות התקנה של המצלמות
התקנת המצלמה הקדמית
 1א .יש לנקות היטב את השמשה הקדמית לפני .
ב .יש למקם מצלמה במקום שלא יפריע לשדה הראייה של הנהג.
ג .הדבק את המדבקה על שמשה קדמית של החלון .
 .2חיווט כבל ראה לפי התמונה למטה.
 .3חבר את כבל החשמל לתיבת נתיכי חשמל של הרכב.

התקנת המצלמה האחורית
התקן את המצלמה האחורית כפי שמוצג להלן ,בהשתמש בכבל המאריך
למצלמה האחורית ,וחבר את המצלמה האחורית ליחידה הראשית.
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חיבור כבל החשמל ישירות לרכב לתיבת הנתיכים

 .1תיל אדום )+( BATT
חבר את התיל האדום של כבל החשמל המסופק ליציאת חשמל רגילה
ברכב בתיבת הנתיכים( .דוגמה :אורות חירום ,אורות פנים ,אורות אחוריים
				
וכדומה).
 .2תיל צהוב )+(ACC
חבר את התיל הצהוב של כבל החשמל המסופק לנתיך ,כך שיהיה חיבור
חשמל כשמתניעים את המנוע (למשל מצית סיגריות ,מערכת שמע).
 .3תיל שחור
זוהי הארקה .תיל זה מתחבר לחלקי המתכת של הרכב ,כמו למשל בורג
מתכת ,וכדומה ,כפי שמוצג בתמונה.
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הכנסת/שליפת כרטיס זיכרון MICROSD

מתוך החריץ במצלמה

הערה!
אם לא מכניסים את הכרטיס  MicroSDכהלכה ,הדבר יגרום נזק לכרטיס
ולמצלמה.
מומלץ להשתמש בכרטיס זכרון עם קיבולת זיכרון של עד  64 GBמסוג
 class 10ומעלה.

הכנסת כרטיס הזיכרון באופן נכון
בכדי להתחיל הקלטה קודם וודא שהמצלמה כבויה .
הכנס בזהירות את כרטיס הזיכרון ,כפי שמוצג בתמונה הבאה.
הכנס את כרטיס הזיכרון כאשר המגעים בצבע זהב פונים כלפי מטה.
דחוף את כרטיס הזיכרון לחריץ עד שהוא יינעל במקום.
תוכל לשמוע "קליק " כאשר כרטיס הזיכרון ננעל במקום.

מומלץ לפרמט את כרטיס הזיכרון לאחר כל פעם שמעבירים תמונות
למחשב ,או לפחות אחת לחודש.
הפרמוט של כרטיס הזיכרון מבטיח שהאלמנטים החשובים של הנתונים
ושל מבנה הקבצים יהיו נקיים ,כדי למנוע הודעות שגיאה ותמונות חסרות.
הפרמוט גם מונע תקלות בכרטיס הזיכרון עצמו.
כדי להבטיח תוצאות מיטביות ,צריך לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני
שימוש ראשוני.
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נוריות והנחיה קולית
מצב הפעלה
הקלטה רגילה

קדמית

אחורית

תנועה שמאלה  /אור כחול
ימינה ( 1שניה)

הנחיות קוליות
התחל להקליט

הקלטת אירועים תנועה שמאלה  /אור כחול מהבהב צפצוף
ימינה ( 0.5שניה) ( 0.5שניה)
אין גילוי

תנועה שמאלה  /נורית כבויה
ימינה ( 1שניה)

גילוי
חניה אירוע

נורית מהבהבת
( 0.5שניה)

אור כחול מהבהב
( 0.5שניה)

גילוי
תנועה

נורית מהבהבת
( 0.5שניה)

נורית כבויה

הפסק הקלטה

נורית כבויה

צבע כחול

עדכון קושחה

נורית דלוקה

צבע מהבהב כחול צפצוף (דינג
( 2שניות דלוק 1 ,דונג)
שניה כבוי)

פורמט
כרטיס SD

נורית דלוקה

צבע מהבהב כחול
( 2שניות דלוק,
 1שניה כבוי)

פרמוט כרטיס
הזיכרון

חיבור  /ניתוק
מצלמה אחורית

נורית כבויה

צבע כחול

צפצוף

הכנס  /הוצא
כרטיס SD

אין שינוי

אין שינוי

בדוק את כרטיס
הזיכרון

הכנס

אין שינוי

צבע כחול GPS

 GPSקבל אות אין שינוי

צבע כחול GPS

אין שינוי

צבע כחול GPS

הוצא

סיים הקלטה

 GPSמחובר
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נגן וידאו
 .1על מנת לצפות בסרטוני וידאו המוקלטים  ,בחר תיקיה נכונה שבה
נשמר הסרטון:

תיקיית חניה – כל הקלטות במצב חניה
תיקיית משתמש – כל הקלטות שנעשו במצב ידני ע"י משתמש
תיקיית אירועים -כל הקלטות שנעשו בזמן אירוע חריג
תיקיית נסיעה -כל הקלטות במצב רגיל  ,נסיעה רגילה
 .2בחר באחד מקטעי הוידאו המוקלטים ברשימה ולחץ על על המקטע:
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 .3ניתן לצפות במקטע הוידאו  ,להפסיק צפיה  ,להעביר קדימה או אחורה
בהתאם לסרגל הכלים המופיע למטה מתחת לסרטון  ,את ההסבר
ללחצנים ראה בטבלת לחצנים.

הגדרות מערכת
תפריט ההגדרות מאפשר לנהג לקבוע בקלות את פונקציות ההפעלה
והניהול של המערכת.
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הגדרות חיישן
 .1התאם רגישות חיישן G-SENSOR

אפשר לבחור בין רגישות נמוכה  /בינונית  /גבוהה
 .2התאם רגישות חיישן תנועה במצב ניטור חניה

אפשר לבחור בין רגישות נמוכה  /בינונית  /גבוהה
 .3ראיית לילה -הפעל אפשרות זו על מנת לשפר הקלטות בלילה

הגדרות תאריך/שעה

אפשר להגדיר באופן ידני את התאריך  /השעה הנוכחיים במערכת.
בחר בשנה  /חודש  /יום  /שעה  /דקה  /שניה כדי לשנות ,ולחץ על
כדי לגלול.
*לא לשכוח להגדיר את האזור GMT+2
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הגדרת קול
 .1הנחיה קולית -הפעל אפשרות זו על מנת להפעיל את רמקול המובנה .

 .2הקלטת קול – הפעל אפשרות זו על מנת להקליט קול יחד עם וידאו.

 .3עוצמת שמע – בחר את העוצמה הרצויה בהתאם

הגדרות אחרות
 .1כבוי מותנה מתח מצבר – בחר בגבול תחתון להפסקת הקלטה
במצב חניה
על מנת לא לגמור את המצבר של הרכב ,המערכת מנתקת את עצמה
ממערכת חשמל של הרכב .מומלץ להגדיר על  12.1וולט

 .2ניטור חניה – בחר באפשרות הפעל על מנת להקליט סרטוני וידאו
במצב חניה
מצב חניה פועל רק כשהמצבר מחובר .אם לא מחובר מצבר ,המכשיר
ייכבה כשהרכב כבוי.

 .3נורית חניה – בחר באפשרות הפעל על מנת להפעיל את נורית החניה
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ניהול זכרון של כרטיס זכרון SD

המשתמש יכול לנהל את שטח האחסון של הכרטיס  SDבהתאם
להעדפותיו .המשתמש יכול לבחור במצב השמירה של הקלטות רגילות,
אירועים ,חניה וידניות(משתמש).
אחרי בחירה במצב פעולה ,לחץ על הלחצן פורמט כדי לאשר את הפורמט.

הגדרות מכשיר(התקן)

 .1שפה -בחר שפה מתאימה לפי בחירתך (אנגלית/עברית) להצגת
ממשק משתמש
 .2שחזור הגדרות יצרן – מאפס ומאתחל את הגדרות המשתמש
במכשיר להגדרות יצרן
 .3אודות גרסת קושחה -הצגת נתוני גרסת התוכנה המותקנת במכשיר
שלך
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הגדרות מסך
 .1בקרת בהירות המסך
בחר את רמת בהירות המסך:
יש שלוש רמות( 1-3 :רמה  3היא עם רמת בהירות מסך הכי בהירה)
 .2הגדרות כבוי המסך (שומר מסך)
בחר זמן כיבוי מסך אוטומטי:
(כיבוי מסך אחרי  30שניות /כיבוי מצב שעון אחרי  30שניות /כיבוי אחרי 3
דקות /דלוק תמיד).

הורדה והתקנה של אפליקציה לנייד
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.
 .1הורד את אפליקציית  DASHCAM3באמצעות חנות יישומים בהתאם
למכשיר סמארטפון שלך :

 .2חיבור המצלמה הקדמית
 2.1הכנס לתפריט הגדרות  WIFIבמכשיר הסמארטפון שלך.
 2.2בחר מהרשימה בשם שמתחיל ב.DashCam3 -
 2.3הכנס סיסמה –  8פעמים “ ”, ”0לדוגמה"00000000" :
 2.4הפעל  WIFIבמצלמה הקדמית
 2.5הפעל את האפליקציית  DASHCAM3בסמארטפון.
הערה
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אל תשכח לשנות את הסיסמה כדי למנוע מאנשים אחרים להתחבר
למצלמה שלך:
הכנסל ל(-הגדרות – .)WiFi
אחרי השינוי לחץ על הלחצן ( Saveשמור).
לאחר שינוי סיסמת ה Wi-Fi-והשם ,המצלמה תידלק.
התחבר למצלמה בעזרת הסיסמה ששונתה.
אפשר לאפס סיסמה על ידי איפוס המצלמה להגדרות המפעל.
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הוראות שימוש לאפליקצית הסמארטפון
 .1מסך ראשי
שידור חי
המשתמש יכול להציג זרמי וידאו
חיים מהמצלמה
כשמחוברות מצלמות נוספות מלבד
המצלמה הקדמית (מצב רב-ערוצי),
אפשר להציג מכל המצלמות בעזרת
לחצן ההחלפה.
על ידי שימוש בלחצן צילום המסך
בזמן צפייה בוידאו חי ,אפשר לשמור
את המסך המוצג באותה עת כתמונת
סטילס ( )JPGבמצלמה.
סרטונים מוקלטים
המשתמש יכול להפעיל ולהוריד
קטעי וידאו מוקלטים במצלמה
הקדמית.
אפשר להפעיל קטעי וידאו
מהמצלמה וקטעים השמורים
בסמארטפון.
בזמן הקלטה רב-ערוצית ,אפשר
להציג הקלטות ממספר ערוצים בעזרת לחצן ההחלפה.
כששומרים הקלטה רב-ערוצית לסמארטפון ,המשתמש יכול לבחור
ולשמור את תמונת הערוץ הרצויה
הגדרות
המשתמש יכול לקבוע את הגדרות המצלמה הקדמית כרצונו.
שיתוף חיי הנהיגה שלך
פונקציה זו מספקת את השירות האינטרנטי של .DASHCAM3
האפשרות לשתף את חיי הנהיגה שלך אינה זמינה כעת.
השירות יהיה זמין בקרוב ,ותוכל לבדוק זאת ב.App Store-
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.2סרטונים חיים

המצלמה הקדמית לא מפסיקה להקליט גם כשצופים בזרם וידאו
בזמן אמת.

 .3קטעים מוקלטים – מצלמה קדמית
קטעי וידאו מהמצלמה הקדמית
אפשר להציג את הקבצים המוקלטים השמורים במצלמה הקדמית.
הקבצים המוקלטים נחלקים להקלטות רגילות  /אירועים  /משתמש /
חניה.
לחץ על הקובץ הדרוש ברשימת ההשמעה כדי להפעיל את ההקלטה.
כיצד להוריד קובץ הקלטה במצלמה הקדמית
לחץ על ( Selectבחר)
בחר בקובץ שברצונך לשמור
לקבצים רב-ערוציים ,אפשר לבחור בקובץ הערוץ שברצונך לשמור.
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כשמציגים הקלטות מהמצלמה הקדמית ,ההקלטה נעצרת.

 .4קטעים מוקלטים – שמורים
קטעי וידאו שמורים
המשתמש יכול להציג את קטעי הוידאו שהורדו מהמצלמה הקדמית
בסמארטפון שלו.
הקבצים המורדים נשמרים בנפרד על פי הקלטות רגילות  /אירועים /
משתמש  /חניה.
לחץ על הקובץ ברשימת ההשמעה כדי להציג את ההקלטה.
לחץ על הלחצן ( Renameשנה שם) כדי לשנות את שם הקובץ.
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( Edit Videoערוך וידאו)
אפשר לבחור בחלק ספציפי בוידאו
ולשמור אותו כקובץ חדש
אפשר לבצע עריכה נוספת בזמן ההצגה
של הקבצים הערוכים
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( VIDEO SHARINGשיתוף בוידאו)
אפשר לשתף בסרטון וידאו באמצעות שירות הרשתות החברתיות .

חיבור ה Wi-Fi-עם המצלמה הקדמית נפסק כשמשתפים באינטרנט או
משתפים סרטון.
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פתרון תקלות כלליות
בעיה

גורם אפשרי

פתרון

התמונה
שצולמה
לא נשמרת

 .1כרטיס הזיכרון מלא או
שיש בו תקלה
 .2התמונה לא נשמרת
לפני שמכבים את
המכשיר

 .1פרמט את כרטיס הזיכרון
או החלף אותו בכרטיס
חדש.
 .2זכור להפסיק את
ההקלטה לפני הכיבוי

כל הלחצנים
לא מגיבים

 .1תקלה בעיבוד או פעולה  .1לחץ על לחצן האיפוס
 )O(RESETכדי להדליק
לא תקינה של המכשיר
מחדש את המצלמה
 .2ייתכן שיש שגיאות
כרטיס הזיכרון ,או שהוא  .2פרמט את כרטיס הזיכרון
או החלף אותו בכרטיס
לא תקין
חדש

המכשיר
לא נדלק

ייתכן שהסוללה מרוקנת

טען את הסוללה

המסך נכבה  .1מאפיין שומר המסך
באופן לא צפוי הופעל
 .2סוללה חלשה

 .1נטרל את המאפיין של
שומר המסך
 .2טען את הסוללה

אין אפשרות  .1ייתכן שכרטיס הזיכרון
להקליט קטע מלא
 .2אם איפשרת את
וידאו
האופציה של הקלטה
בלולאה ,ייתכן שכרטיס
הזיכרון התקלקל.

 .1בדוק כמה מקום נותר
בכרטיס הזיכרון ומחק
קבצים אם צריך.
 .2פרמט מחדש את כרטיס
הזיכרון שלך .אם הבעיה
נמשכת ,החלף את כרטיס
הזיכרון בכרטיס חדש.

הוכנס כרטיס זיכרון
ההקלטה
נפסקת באופן לא מתאים
לא צפוי במצב
וידאו ()Video

השתמש בכרטיס תואם
 MicroSDמדרגה  10עם
קיבולת מינימלית של 8GB
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בעיה

גורם אפשרי

פתרון

פרמט את כרטיס הזיכרון.
ייתכן שיש מקטעים לא
יש שגיאת
תקינים בכרטיס הזיכרון .הערה :הפרמוט ימחק את
קובץ כאשר
כל הנתונים השמורים בו.
מנסים להציג
תמונות או
קטע וידיאו
תמונה
מטושטשת

ייתכן שהעדשות מלוכלכות הרחק בזהירות אבק או
טביעות אצבע מהעדשות,
בהשתמש במטלית
מיקרופייבר.

פסים אופקיים ההגדרה של תדירות האור שנה את ההגדרה של
מופיעים
תדירות האור כך שתתאים
אינה נכונה
על התמונות
לאספקת החשמל בה
משתמשים במדינה שלך או
במיקום הגיאוגרפי שלך.
המסך נכבה
כל הזמן

הגדרה של שומר מסך

נסה לטעון את הסוללה או
להתאים את ההגדרה של
שומר המסך.

במקרה והחיישן  Gמופעל יש לגבות את הקבצים
הודעת
המצלמה תנעל את הקובץ ולפרמט את כרטיס הזכרון.
מערכת
הכרטיס זכרון גם בנסיעה על כביש לא
סלול ,מכיוון שרגישות
מלא
החיישן מופעלת למצבים
של תזוזה חריגה.
בהתאם לכך הכרטיס זכרון
יתמלא במהירות רבה.
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אמצעי זהירות
יש להשתמש אך ורק במטען לאוטו המסופק עם המוצר.
יש להשתמש אך ורק בכרטיסי אחסון מסוג  10CLASSכדי להבטיח
הקלטה באיכות מיטבית
אסור להשתמש במצלמה בסביבות לחות או בטמפרטורה מעל 85
מעלות
(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.

הוראות 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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R765
במקרה של תקלות יש לפנות
לחנות שנרכש המוצר או למעבדת היבואן.
כתובת המעבדה:
רח .המצודה  ,31אזור
טל03-5568999 :
מיילsupport@samsonix.com :

