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 .1אזהרות לגבי כרטיס הזיכרון

 .2אזהרות לשימוש בטוח

עם הזמן ,תיתכן ירידה בביצועי כרטיס הזיכרון .יש להחליף אותו כל
שלושה חודשים.
יש לבדוק את כרטיס הזיכרון אחת לחודש לצורת תחזוקה וכדי להבטיח
את יציבתו .מומלץ לבדוק אותו באמצעות תוכנית הפרמוט (www.
.)sdcard.org
כדי למנוע בעיות התאמה ,יש להשתמש אך ורק בכרטיס הזיכרון המתאים
לתנאי מזג האוויר בישראל.
המצלמה צריכה להיות כבויה לפני הוצאת כרטיס הזיכרון ,אחרת נזק עלול
להיגרם לנתונים או לכרטיס ,אם מאלצים כיבוי בזמן שהמצלמה פועלת.
אסור להוציא את הכרטיס הזיכרון או לנתק את כבל החשמל בזמן עדכון
קושחה .הדבר יכול לגרום לתקלה או למחיקת נתונים.
המכשיר תומך בשטח אחסון ההקלטה הבא :מינימום  ,4GBמקסימום
.512GB

אסור לחשוף את המכשיר להלם חשמלי או להכניס לו עצמים זרים.
יש להימנע מציפוי כהה לחלונות או שימוש בזכוכית מיוחדת אחרת.
(התמונות עלולות להיות מטושטשות או מעוותות ,והדבר עלול לגרום
לבעיות בקליטת ה.)GPS-
אסור לעולם להפעיל את המכשיר או לקבוע את ההגדרות שלו בזמן
הנהיגה.
כשמנקים את הרכב בפנים ,אסור להשתמש במים או בכימיקלים
נדיפים לניקוי המכשיר (הדבר עלול להזיק למכשיר או לגרום לשריפה או
התחשמלות).
בדוק את זמן הפעולה של המכשיר .אחרי זמן רב של חוסר שימוש
במכשיר ,המכשיר יופעל מחדש ,למעט כשמחברים  GPSחיצוני.
כשחונים את הרכב לזמן רב באור שמש ישיר ,העלייה בטמפרטורה ברכב
יכולה לגרום לנזק לכרטיס הזיכרון ו/או לשגיאות בזיהוי .אם חונים בחוץ
זמן רב ,מומלץ להוציא את כבל החשמל של המכשיר.
יש להימנע מסביבות בהן הטמפרטורה או הלחות גבוהות ,כדי להבטיח
פעולה תקינה של המכשיר.
יש לבדוק את הפעולה של המצלמה הפנימית מעת לעת לפני הנסיעה.
אם יש בעיה במצלמה הפנימית ,המסך לא יציב את התמונה הפנימית
אלא רק את התמונה הקדמית.
חלק מהמפרטים יכולים להשתנות לצורך עדכונים ואופטימיזציה.
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קיבולת זיכרון כרטיס הזיכרון וזמן ההקלטה
קיבולת כרטיס הזיכרון
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
128GB
256GB

זמן הקלטה ()fps 30
 1שעה
 2שעות
 4שעות
 8שעות
 16שעות
 32שעות
 64שעות

 .4מפרט המוצר

 .3תכולת הערכה
חלקים בסיסיים
G-Black
מדריך
למשתמש

מחבר למצת

כבל חיבור

מצלמה קדמית
(כולל תושבת,
כרטיס זיכרון)

בדוק שהרכיבים נמצאים באריזה.
( GPSחיצוני ,כבל חיבור למצת ומחבר  Wi-Fiנמכרים בנפרד).
הגודל והמראה של הרכיבים המצוינים לעיל יכולים להיות שונים מאלה
של הרכיבים בפועל.
המפרטים והרכיבים יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ,בשל
אבטחת איכות.

חיישן  HD CMOSמלא
חיישן תמונה
מיקרופון מובנה
כניסת אודיו
H.264
דחיסת וידאו
ADPCM
דחיסת שמע
מצלמה קדמית)1920X1080( Full HD 1080P :
רזולוציה
( FPSקצב תמונות לשניה) מקסימום 30
 140מעלות
זווית צפייה
מקסימום  512GBכרטיס זיכרון מיקרו SD
קיבולת זיכרון
(סוג )10
הקלטת אירועים בעקבות פגיעה חיצונית
חיישן רעידות
התראת מצב פעולה/הנחיות קוליות
רמקול
מתחבר לאפליקצית  GNETבאמצעות מחבר
לחצן Wi-Fi
Wi-Fi
(אופציונלי)
חיישן ( GPSאופציונלי) מסונכרן עם גוגל מפות ,עם מעקב אחר המיקום
והמהירות
 ,Windows XP/7/8/10תמיכה ב 32/64-ביט,
תוכנת הצגה
 OSX 10.7תמיכה ב 64-ביט ,תומך בסנכרון
()Viewer
של גוגל מפות עם  PC ViewerבWindows 7-
ו Explorer 10-בהתאם למדיניות של גוגל.
12V-24V DC
הספק
 3אמפר
זרם מותר בנתיך
-20°C -80°C
טמפרטורת פעולה
-10 -95%
לחות
 100x61x33מ"מ
מידות
המפרטים והרכיבים יכולים להשתנות ,ללא הודעה מוקדמת ,בשל שיקולי
אבטחת איכות.
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 .6אופן השימוש במכשיר

 .5הוראות התקנה
הכנסת כרטיס הזיכרון
שים לב לכיוון הנכון של כרטיס הזיכרון מיקרו !SD

הפעלת המצלמה – מסך ראשי
כשהמצלמה דלוקה ,המסך הבא מוצג עם ההודעה Start recording
(התחלת ההקלטה).

כיצד להתקין את המצלמה לרכב

 .1הסר את הסרט הדביק הדו-צדדי המוצמד למחזיק.
 .2אחרי בחירת מיקום ההתקנה ברכב ,סובב את הכפתור כדי להתאים
את זווית המצלמה ,כך שהמצלמה תפנה לחלק הקדמי והפנימי של
הרכב .בדוק שאין מכשול לפני העדשה .הצמד את המצלמה כך שהיא
תחסום את שדה הראייה של הנהג.
 .3בהתאם לרכב ,ייתכן שהזווית הקדמית תהיה שונה .מומלץ להחזיק את
המצלמה במצב אנכי ברכב נוסעים רגיל.

 .1השמעה

הצגה של קטע וידאו מוקלט

 .2כיבוי מסך

גע כדי לכבות את המסך .כשהמסך כבוי,
גע בו כדי להדליק אותו.

 .3וידאו בזמן אמת אפשר לבדוק את התמונה המוצגת בזמן אמת
 .4הגדרות

מאפשר לשנות הגדרות.

Wi-Fi .5

כשנוגעים בלחצן  ,Wi-Fiההודעה
The registration standby mode
(מצב המתנה לרישום) תישמע.
מחבר ה Wi-Fi-לא מוכנס למכשיר
מחבר ה Wi-Fi-מוכנס למכשיר

 .6כיבוי
 .4סדר את הכבל ברכב בעזרת
מחזיק הכבל.

המכשיר ייכבה.
לחץ על הלחצן הזה כדי לכבות .לחץ שוב כדי
להדליק.

 .5חבר את כבל החשמל ליציאת
המצת.
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כיצד לבדוק את נתוני הG-Sensor-

איפוס להגדרות המפעל

הגדלה של נתוני הG-Sensor-

אם מסך המגע לא פועל כהלכה ,אפשר להתאים אותו .פעל על פי
ההוראות המופיעות על המסך ,וגע במרכז הסימן ( )+כדי להתחיל בכיול.
 .1לך ל. Setup – System – LCD – Calibration-
 .2או לחץ על לחצן ההפעלה שלוש פעמים משך יותר מ 0.5-שניות במסך
הראשי כדי להיכנס למסך כיול המגע.
 .3פעל על פי ההוראות המוצגות על המסך וגע במרכז הסימן ( )+כנדרש.

PC VIEWER
 .1רשימת קבצים מוקלטים
 .2קליטת ( GPSזמינה רק
כשמותקן )GPS
 .3גוגל מפות (זמין רק כשיש
חיבור )GPS
 .4מתג מסך .החלפה בין
מצב צבעוני/שחור לבן.
 .5גרף חיישן ( Gהאצה)
 .6מהירות השמעה
 .7ווליום
 .8השמעת הקלטה

 .1מיקום התמונה המוצגת כעת
 .2נתונים וגרף (נתוני החיישן).
כשמציגים את הוידאו ,אפשר לבדוק את נתוני החיישן  Gבציר ( Xכיוון) ,ציר
( Yשמאל וימין ,וציר ( Zגובה).

 .7הורדה והתקנה של אפליקציה לנייד
הורדת האפליקציה שלנו לסמארטפון
האפליקציה מתאימה למערכת הפעלה אנדרואיד ו .iOS-חפש את GNET
ב Google Play-וב . Appel App Store-או פשוט סרוק את הקוד  QRשלנו:

 .10בקרת ווליום

הרצה לאחור ,השמעה רגילה
השהיה
חזרה על אירוע
הרצה לאחור בצעדים
הצגת תמונה 1
 .9מד מהירות (זמין רק כשמותקן )GPSD
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תמונה ממוזערת
שרטוט קו
הדפס
גיבוי
הגדרות
פתח קובץ
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 .8חיבור  WI-FIלאפליקצית הסמארטפון

תפריט ראשי – אנדרואיד

הורדת האפליקציה שלנו לסמארטפון

 .3חפש את דגם המצלמה
 .1התקן את  .2בהפעלה הראשונה
שלך .לפני הבחירה
יוצגו הנחיות לרישום
האפליקציה
המצלמה .בחר  Noכדי במצלמה הרצויה ,דאג
GNET
בסמארטפון .לסגור את האפליקציה ,להיות במצב המתנה על ידי
או  Yesכדי כדי לעבור לחיצה על הלחצן .Wi-Fi
למסך רישום המצלמה.

 .4לחץ על הלחצן  Wi-Fiכדי להפעיל את
מצב ההמתנה .ההודעה Standby mode
( for the registrationמצב המתנה
לרישום) תופעל.
מצב סטנדביי נמשך  2דקות .בסיוםזמן זה ,ההנחיה הקולית תישמע
) Registration standby node is cancelledמצב המתנה לרישום בוטל(.

 .5אם הרישום אינו פעיל ,או שהחיבור
נכשל ,יוצגו הנחיות מה לעשות .נסה
ללחוץ על הלחצן  Wi-Fiכדי להיכנס
למצב המתנה לרישום שוב.
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 .6תהליך הרישום מסתיים
כשהתמונה הבאה מוצגת.
אפשר לשנות את שם
המצלמה ,אם רוצים.

( Connect .3התחבר)
בדוק את הוידאו המוקלט בזמן
אמת אחרי הרישום.
( Delete .4מחק)
מחק את המצלמה הרשומה.

( Setting .1הגדרות)
הגדר את המצלמה בקלות
בעזרת הסמראטפון .המצלמה
תופעל מחדש לאחר ששומרים
את ההגדרות החדשות.
( Add .2הוספה)
מעבר לעמוד הרישום.

 .9כיצד להתחבר – IOS

 .4הפעל את
 .1הדלק את הפונקציה  Wi-Fiבטלפון.
האפליקציה
 .2בחר  GNET_BB_L2_XXXXמרשימת ה.WiFi-
 .3כתוב [ ]qwertyuiopבחלונית הסיסמה ולחץ על  GNET Joinבטלפון
שלך.
(התחבר).
 .5לפני רישום המצלמה בעמוד הרישום,
לחץ על הלחצן  Wi-Fiכדי להפעיל את
מצב ההמתנה .ההודעה Standby
( mode for the registrationמצב
המתנה לרישום) תופעל.

החיבור נמשך  2דקות.
אם אין חיבור  Wi-Fiאו שהזמן המוגדר חלף ,תושמע ההודעה Standby
( mode for the registration releasedמצב ההזמנה לרישום הסתיים)
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 .10כרטיס אחריות
מכשיר

מצלמת דרך

דגם

G-Black

מספר סידורי
תאריך רכישה
מידע על הלקוח
שם

טלפון

כתובת
מוכר/ספק

טלפון

משך האחריות

תקופת האחריות לחלקים היא
כדלקמן:
מצלמה קדמית ,מצלמה אחורית:
שנה 1
כרטיס זיכרון GPS ,חיצוני:
 3חודשים
כבל חשמל ,כבל ללא הפרעות:
 3חודשים
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G-Black
Full HD WIFI Dash Camera

מצלמה לרכב

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

