מדריך למשתמש

R900

תוכן העניינים
 .1מפרט טכני

4

 .2מבנה מוצר

5

.3תכולת החבילה

7

 .4הורדה והתקנה של אפליקציה לסמארטפון

8

 .5חיבור האפליקציה ל WIFI -המצלמה

10

 .6פונקציונליות של אפליקציה

12

 .7הגדרות של אפליקציה

16

 .8אמצעי זהירות

18

 .9הוראות בטיחות

18

*חוברת זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועדת לנשים וגברים כאחד

מדריך למשתמש

R900

 .1מפרט טכני
קטגוריה

חומרה

מפרט
פריט
Allwinner V3
( CPUמעבד)
עדשת מצלמות Sony Exmor CMOS
sensor
רזולוצייתקדמית Full HD+ Full HD .1
מצלמה
HD+HD .2
ואחורית
זוית מצלמה
ואחורית  150מעלות
קדמית
כרטיס זכרון
מיקרו SD

תומך עד 64GB

הערות

קיימים שני דגמים
תלוי בדגם המוצר

לא כלול בחבילה
רצוי לקנות מסוג
Class 10

FPS TAT 30
הקלטות סרטוני
וידאו  DVRברצף technology Full HD 1920X1080P
Android App,
b/g/n 802.11
WIFI
IOS App
אפליקציה תאימות
ניטור מרחוק
לאנדרואיד ולאייפון
צפיה בחזית ועורף
צפייה
הרכב באמצעות
בשידור חי
האפליקציה
פונקציונאליות
אופציונאלי בהתאם
התקן חיצוני
מעקב GPS
להזמנה
הקלטה בזמן חניה/
נסיעה/אירוע זעזוע/
מצבי תיעוד
תמונה
מובנה
חיישן תנועה
מובנה
G-sensor
מיקרופון ורמקול מיקרופון חיצוני,
רמקול מובנה
חשמל
גודל
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מתח

9-28 V DC

מידות

111(131) x 69 x 21
()mm, W/D/H

משקל

 120גרם

 .2מבנה המוצר
יחידה ראשית תצלום 1
רמקול

חיבור למצלמה 1

לחצן איפוס
חריץ לכרטיס SD
נורית מצב

חיבור למצלמה 2

נורית GPS/ WIFI
 WIFI/GPSנורית
תצוגה של חיבורים בהתאם לצבע הנורית
כחול מהבהב -מצב איתור GPS
כחול רציף  -מצב מחובר ,פעילGPS
אדום רציף -מצב חיבור ל WIFI
לחצן איפוס
לחצן לאיפוס המכשיר DVR
חיבור למצלמות
חיבור למצלמה קדמית ואחורית
רמקול
פלט שמע והנחיה קולית
חריץ לכרטיס SD
הכנס כאן כרטיס זיכרון
נורית מצב הפעלה
מציגה את מצב הפעלה
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יחידה ראשית תצלום 2
 GPS MICכבל חשמל

מצלמה Full HD

מצלמה Full HD

דבק דו-צדדית
עדשה

כבל
מכוון זוית
כבל חשמל
חיבור לכבל חשמל
GPS
חיבור ל  GPSחיצוני
מיקרופון
חיבור למיקרופון חיצוני
כבל
מיועד לחיבור המצלמה ליחידה ראשית
מכוון זוית
מיועד לכיוונון עדשת המצלמה
דבק דו-צדדי
מדבקה מסוג דבק דו-צדדי
מיועדת לשימוש כתפסן מצלמה על השמשה
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 .3תכולת החבילה

סוגי הקלטות
המערכת נועדה להקלטת סרטונים בכמה סוגי אפשרויות:
בנהיגה/חניה/אירוע המתרחש בעקבות הפעלת חיישן זעזוע הרכב.
הקבצים נשמרים בהתאם לתיקיה לפרק זמן מסוים (חניה/נהיגה/אירוע)
ולאחר שהתקיה מסוימת מתמלאת הקבצים הישנים נמחקים ונשמרים
קבצים חדשים במקומם.
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 .4הורדה והתקנה של אפליקציה לסמארטפון
(דרך חנות יישומים)
הערה! לפני ההורדה של האפליקציה יש לבחור בהגדרות המכשיר
סמארטפון שפה עיברית .רק לאחר מכן ,האפליקציה שתתקין תיהיה
בשפה עברית.
סמארטפון אנדרואיד:
 .1הכנס לחנות יישומים של גוגל PLAY
 .2הקלד בשדה חיפוש " "SAM DASHCAMולחץ על כפתור חיפוש.
 .3ברשימה המוצגת בחר באפליקצית ""SAM DASHCAM
 .4לחץ על אפשרות התקן
 .5לאחר ההתקנה ניתן לראות את איקון האפליקציה על מסך ראשי שלך

3

5
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1

2

4

סמארטפון אייפון:
 .1הכנס לחנות יישומים APP STORE -
 .2לחץ על אפשרות חיפוש והקלדבשדה חיפוש " "SAM DASHCAMולחץ
על כפתור חיפוש.
 .3ברשימה המוצגת בחר באפליקציתSAM DASHCAM :
 .4לחץ על אפשרות התקן
 .5לאחר ההתקנה ניתן לראות את איקון האפליקציה על מסך ראשי שלך.

3

2

1

4
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 .5חיבור האפליקציה ל WIFI -המצלמה:

הערה! יש להפעיל את אפשרות החיבור באמצעות  WIFIבהגדרות המכשיר

 .1פתח את האפליקציה מהמסך הראשי של המכשיר סמארטפון.

10

.2נפתחת הודעת מערכת" :לא ניתן להתחבר למוצר ,תחילה התחבר
ל - "WIFI -בחר באפשרות חבר

5

4

3

 .3ברשימה הנפתחת יש לבחור את רשת "SAMSONIX R900" :WIFI
 .4לצורך החיבור יש להכניס את הסיסמא 12345678 :
 .5לאחר חיבור האפליקציה למצלמה יש לחזור אחורה למסך ראשי
של האפליקציה.
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 .6פונקציונליות של אפליקציה

מסך לצפיה
בשידור חי

תצוגת מסך
של מצלמה
אחורית

הקלטה של קול
הפעלה /השתקה

מעבר בין
מצלמות

הגדרת
הגדרות
מערכת

צפיה
בסרטוני
וידאו

לאפליקציה יש  4מסכי אפשרויות :
מסך שידור חי
מסך צפיה בהקלטות
מסך הורדת קבצים
מסך הגדרות
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הורדת
סרטון
לסמארטפון

צפיה
בשידור
חי

 .1במסך שידור חי קיימות אפשרויות הבאות:
צפייה בהקלטה בשידור חי
מעבר בין מצבי צפיה מצלמה קדמית/אחורית
בחירת הקלטה עם קול או ללא קול
בחירת צפיה של מצלמה אחורית ע"י מעבר מצב תמונה היפוך בין צד ימין
לשמאל.

 .2במסך צפיה בהקלטות ניתן לצפות/להוריד סרטונים המוקלטים
ובתמונות בהתאם למיון .הסרטונים המוקלטים נשמרים בארבע
קטגוריות בהתאם לסוג התרחיש:
.1סרטונים המוקלטים בזמן נהיגה
.2סרטונים המוקלטים בזמן האירוע (כאשר מתרחש אירוע של פגיעה ברכב
כלומר,זעזוע מסוים לרכב תלוי ברמת הרגישות שנבחרה לחיישן הזעזוע)
.3סרטונים מוקלטים בזמן חניה כאשר הרכב חונה
.4קבצי תמונה
מסך צפיה בהקלטות
כל סרטון מוקלט ונשמר עם תאריך ושעה .למשל הסרטון המסומן למטה
נוצר  -בתאריך  04/03/2018בשעה 14:00
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צפיה בקובץ הנבחר
בחר בקובץ הרצוי לחץ עליו ונגן הקובץ יוצג על המסך

הורדת קובץ
כאשר רוצים להוריד קובץ מסוים לסמארטפון  ,בחר בקובץ הרצוי
ולחץ על החץ שמופיע לצידו
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הקובץ ישמר בתפריט הורדת קבצים.

 .3במסך הורדת קבצים קיימת אפשרות מחיקת קבצים  /לשתף
קבצים ברשת
שיתוף קובץ
השיתוף נועד להעביר את הקובץ ברשת חברתית או לצורך אחר .לחץ לחיצה
ארוכה במשך  2דקות ,נפתח מסך של שיתוף קובץ  ,בחר באמצעי בו אתה
אתה רוצה לשלוח/לשתף את הקובץ ולחץ על אישור.

מחיקת קובץ
בחר את הקובץ הרצוי למחיקה  ,החלק עם האצבע לצד שמאל  ,תופיעה
הודעת מערכת האם אתה
רוצה למחוק קובץ? בחר באפשרות כן.

15

 .7הגדרות של אפליקציה
מסך הגדרות

האפשרויות הקיימות בהגדרות המערכת
הגדרות המערכת מגיעות עם אפשרויות ברירת מחדל של היצרן
המומלצות למוצר.
 .1שינוי סיסמא – ניתן להחליף סיסמא ראשונית ,רק כאשר הרכב מונע,
ולאחר שינוי הסיסמא יש להתחבר שוב לרשת  wifiמהתחלה
 .2רזולוציית וידאו -ניתן לבחור את איכות הקלטה של המצלמות בהתאם
לסוג המוצר הנרכש:
במידה והמוצר מגיע עם שתי מצלמות  FHD+FHDאז רצוי לבחור
באופציה FHD+FHD:
במידה והמוצר מגיע עם שתי מצלמות  ,HD+HDאזי רצוי לבחור באופציה:
.HD+HD
 .3רגישות חיישן זעזוע -ניתן לבחור את רגישות החיישן לזעזועי הרכב בהתאם:
(הדירוג לרגישות מתבצע בעזרת המספרים בין 1-10
כאשר  10זו הדרגה הכי נמוכה לרגישות ו 1-זוהי דרגה הכי גבוהה לרגישות)
 .4עוצמת שמע -ניתן לבחור את רמת עוצמת שמע של הנחיה קולית עבור
פעילות המערכת.
 .5הקלטת קול -ניתן לבחור אפשרות הקלטת סרטון עם קול או ללא קול.
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 .6בהירות מסך – לא רלוונטי לדגם זה.
 .7מאזן בהירות – ניתן לשנות את מצב בהירות של הסרטון לפני ההקלטה
 .8ניגודיות  -ניתן לשנות את מצב ניגודיות וידאו הסרטון לפני ההקלטה
 .9חשיפה לאור -ניתן לשנות את מצב חשיפה לפני ההקלטה
 .10כיבוי מסך – לא רלוונטי לדגם זה האפשרויות  6,10אינן זמינות
כיוון שאינן תואמות למוצר זה
 .11הגדרות תאריך -ניתן להגדיר תאריך עבור הקלטה של הקבצים עם תאריך
 .12צליל התראת אירוע – ניתן להגדיר צליל מיוחד עבור התראה
של חיישן זעזוע
 .13כיבוי מותנה מתח מצבר-זהו גבול תחתון להפסקת הקלטה על מנת לא
לגמור את המצבר של הרכב ,המערכת מנתקת את עצמה ממערכת חשמל
של הרכב .מומלץ להגדיר על  12.1וולט.
 .14רגישות חיישן תנועה במצב חניה -ניתן להגדיר את רגישות החיישן
במצב חניה (הדירוג לרגישות מתבצע ע"י מספרים  ,1-10כאשר  10זו
הדרגה הכי נמוכה לרגישות  1זוהי דרגה הכי גבוהה לרגישות).
 .15זמן הקלטה בעת חניה-ניתן להגדיר את משך הזמן הקלטה של הרכב
כאשר הרכב חונה בחניה ,מרגע עזיבת הרכב.
 .16הגדרת איזור זמן -ניתן להגדיר את אזור הזמן בישראל ,בחר  GTMעם
ערך .3
 .17הנחיה קולית – המערכת בנוסף לכך תומכת בהנחיה קולית של מצב
פעילות המערכת בשפה האנגלית.
הערה! חשוב מאוד לגבות את הקבצים החשובים שלכם באמצעי איחסון
חיצוני ,ורק לאחר מכן לפרמט את הכרטיס הזכרון.
 .18פירמוט כרטיס זכרון  - SDניתן לפרמט את הכרטיס הזכרון כאשר
הכרטיס מלא
 .19פורמט הקלטה בכרטיס זכרון  - SDניתן לבחור אחד ממצבי האיחסון של
הקבצים המוקלטים .A/B/C :מומלץ לבחור במצב C
 .20שחזור הגדרות יצרן – ניתן לאפס את הגדרות האישיות שנבחרו ולחזור
להגדרות ברירת מחדל של היצרן.
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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.
*אותות לווין  GPSלא יכולים לעבור דרך חומרים מוצקים (מלבד זכוכית).
כאשר אתה נמצא מנהרה או בבניין ,מידע מה GPS-לא יהיה זמין .קליטת
האותות יכולה להיות מושפעת מתנאים כמו מזג אוויר קשה או מבנים
עיליים( :למשל עצים ,מנהרות ,תעלות ובניינים גבוהים).

 .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  12V-24Vומתח 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.

במקרה של תקלות יש לפנות לחנות שנרכש המוצר
או למעבדת היבואן.
כתובת המעבדה :רח .המצודה  ,31אזור
טל ,03-5568999 :מיילinfo@samsonix.com :

