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Инструкция по использованию

Структура продукта

Вверх

Меню

Вниз

Ок

Кнопка SOS

Кнопка включения

Микрофон

Кнопка перезагрузки Слот для карты памяти

USB

Динамик

ИК диод
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Описание кнопок и функций интерфейса
1. Кнопка вверхКороткое нажатие на эту кнопку в режиме 
сьемки приблизит объект. 
Также выбирает верхнее меню в режиме меню. 
2. Кнопка меню Короткое нажатие на эту кнопку выводит на 
экран основное меню. 
3.Кнопка вниз Короткое нажатие на эту кнопку в режиме 
сьемки отдоляет обькт.Также переводит на нижнее меню в 
режиме меню.
4. USB разьемПри помощи USB разьема видеорегистратор 
подсоединятся к компьютеру для передачи данных.Также при 
помощи USB разьема подключается провод питания.
5. КамераКамера снимает с углом 120 градусов по ширене
6. ДинамикВы можете воиспроизводить видео со звуком 
7. Кнопка OK Короткое нажатие на эту кнопку начинает сьемку 
или останавливает ее.В режиме фотосьемки делает 
фото.Выбирает подменю в режиме меню.
8. Кнопка MODEКороткое нажатие на эту кнопку меняет режим 
виде-фотоКороткое нажатие на эту кнопку в режиме сьемки 
сохраняет последний отрезок.
9. Кнопка включенияКороткое нажатие на эту кнопку включает 
и выключает видеорегистратор.
10. Экран Воспроизводит видео
11. Слот для карты памяти
12. ИК диод Погомогает снимать четкое ночное видео
13. Отверстие для крепежаВставте крепеж в отверстие для 
крепежа
14. Кнопка перезагрузкиИспользуйте для перезапуска 
устройства
15. Микрофон
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Описание функций
G-sensor 
При помощи этой функции видеорегистратор блокирует файлы 
при столкновении. Автоматическое включениеВ настройках вы 
можете выбрать автоматическое включение и выключение. 
Эта функция позволит начинать и заканчивать запись когда вы 
запускаете или выключаете двигатель.

Циклическая запись
SOSНажатие на кнопку SOS сохраняет последний 
записываемый файлю

Спецификация записи и фото
Кнопка включения. Долгое нажатие на кнопку включения 
начинает и останавливает запись

Выключение подсветки/света
Примечание: Функция, автоматически отключающая питание 
после простоя и низкого заряда батареи.

Режим Записи.
Короткое нажатие на кнопку «М» переход в режим записи. 
Индикатор REC в верхнем левом углу.
Короткое нажатие «ОК» для старта записи. Красный 
точка/индикатор зажжется свидетельствуя о работающей 
записи. 

Режим Фото.
Для перехода в режим фото нажмите на кнопку «М» пока 
индикатор «фото» не появиться в верхнем левом углу. После 
этого нажмите на кнопку «ОК» для того чтобы сделать снимок. 
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 Едино разовая вспышка экрана свидетельствует о том, что 
фото сделано.

Режим просмотра Фото/Видео
Для перехода в режим просмотра нажимайте на кнопку «М» 
пока индикатор «Просмотра» не появится в верхнем левом 
углу.

Короткое нажатие на кнопки ()  для выбора нужного файла
Короткое нажатие на кнопку "OK", чтобы  воспроизвести 
выбранные видеофайлы

Короткое нажатие на кнопку меню при просмотре видео файла 
выводит на экран информацию о видео. После этого вы 
можете пересохранить видео в нужном Вам формате 
нажатием кнопки"М".

В режиме настроек  нажмите  () () кнопки  для перехода в меню 
Поднастроек , а затем нажмите "ОК" кнопку, чтобы установить 
подпунктыКороткое нажатие на "MENU" или кнопку "MODE" 
для выхода из меню настроек

Установка времени
Короткое нажатие на «MENU» для перехода в режим настроек 
установки времени и даты.
Выберете нужную вам дату и время, а затем нажмите «ОК» 
для подтверждения.  

SOS
Короткое нажатие на «М» в режиме настроек видео для 
сохранения  текущих настоек.
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Режим USB
Подключите USB Кабель к компьютеру и нажмите кнопку 
питания Видеорегистратор автоматически перейдет в режим 
USB после чего может быть два варианта работы в режиме 
USB
1. USD накопитель. Доступ к записанному на 
видеорегистратор
2. Режим Веб Камеры. 

Инструкция батареи.

Индикатор заряда батареи :
Полный заряд         средний  заряд батареи            низкий заряд 
батареи                  Батарея разряжена

Есть три способа, чтобы зарядить батарею.  Красный 
индикатор горит при зарядке. Полное  время зарядки 
составляет около 180 минут, после чего красный индикатор 
зарядки автоматически отключается, когда зарядка будет 
завершена.

1.Используете адаптер питания для зарядки
2.Используйте  ПК USB для зарядки
3.Используйте питание  автомобильной сети для зарядки 
видеорегистратора.

Примечание:  Данный видеорегистратор  для зарядки может 
использовать только 5V питания. Иначе, может привести к 
повреждению устройства
Для этого может быть использован только прикуриватель с 
напряжением сети  в 12V / 14V
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Спецификация продукта
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Исправление проблем
Для решения проблем, попробуйте методы приведенные ниже:

Не  идет запись
Проверьте, есть ли карта в слоте, и есть ли на карте 
достаточно места.

Запись автоматически останавливается
Убедитесь что,  используется совместимая высокоскоростная 
SD  карта.
Данные устройства используют карты памяти и класс С4 и С6

Появляется надпись "ошибка файла",  при 
воспроизведении видео или фото файла
Причиной могут стать незавершённые файлы. – 
отформатируйте карту.

Не четкое видео
Убедитесь в чистоте линз камеры. Для очистки используйте 
только специальную бумагу для очистки.

Черное изображение при записи неба или воды
Сцены с большим контрастом будет влиять на функцию 
автоматического экспонирования
камеры, вы можете настроить  его в режиме настройки.

Цветопередача не совершенна при пасмурной погоде  или 
слабой освещенности.Установите баланс белого в 
автоматический режим.
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Помехи и полосы на изображении
Из-за неправильной  частоты питания, пожалуйста, установите 
его  на 50 или 60 Гц в соответствии с вашим стандартом сети.

 «Зависание»

Перезагрузите видеорегистратор нажав кнопку “RESET” 
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Інструкція з використання

Структура продукту

Вгору

Меню

Вниз

Ок

Кнопка SOS

Кнопка включення

Мікрофон

Кнопка перезавантаження Слот для карты пам’яти

USB

Динамік

ІК діод
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Опис кнопок і функцій інтерфейсу
1. Кнопка вгору
Коротке натискання на цю кнопку в режимі сьемки наблизить 
об'єкт .
Також вибирає верхнє меню в режимі меню.
2. Кнопка меню
Коротке натискання на цю кнопку виводить на екран основне 
меню .
3. Кнопка вниз
Коротке натискання на цю кнопку в режимі сьемки отдоляет 
обькта . Також переводить на нижнє меню в режимі меню.
4. USB разьем
За допомогою USB разьема відеореєстратор під'єднаються до 
комп'ютера для передачі даних.
Також за допомогою USB роз'єму підключається провід 
живлення .
5. Камера
Камера знімає з кутом 120 градусів за ширення
6. Динамік
Ви можете воіспроізводіть відео зі звуком
7. Кнопка OK
Коротке натискання на цю кнопку починає зйомку або зупиняє 
її. У режимі фотозйомки робить фото.
Вибирає підміню в режимі меню.
8.  Кнопка MODE
Коротке натискання на цю кнопку змінює режим вигляді-фото
Коротке натискання на цю кнопку в режимі сьемки зберігає 
останній відрізок.
9.  Кнопка включення
Коротке натискання на цю кнопку вмикає і вимикає 
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відеореєстратор.
10. Екран
Відтворює відео
11. Слот для карти пам'яті
12. ІК діод
Погомогает знімати чітке нічний відео
13. Отвір для кріплення
Вставте кріплення в отвір для кріплення
14. Кнопка перезавантаження
Використовуйте для перезапуску пристрою
15. Мікрофон

Опис функцій
G- sensor
За допомогою цієї функції відеореєстратор блокує файли при 
зіткненні.
автоматичне включення
У налаштуваннях ви можете вибрати автоматичне включення і 
виключення . Ця функція дозволить починати і закінчувати 
запис коли ви запускаєте або вимикаєте двигун.

Циклічний запис

SOS
Натискання на кнопку SOS зберігає останній записувати 
файли
Специфікація запису і фото
Кнопка увімкнення
Довге натиснення на кнопку включення починає і зупиняє 
запис
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Вимкнення підсвічування / світла 

Примітка: Функція, автоматично відключає харчування після 

простою і низького заряду батареї. Режим Записи. Коротке 

натискання на кнопку «М» перехід в режим запису. Індикатор 

REC у верхньому лівому кутку. Коротке натискання «ОК» для 

старту запису. Червоний точка / індикатор запалиться 

засвідчуючи про працюючої запису. Режим Фото. Для переходу 

в режим фото натисніть на кнопку «М» поки індикатор «фото» 

не з'явитися в верхньому лівому кутку.  Після цього натисніть 

на кнопку «ОК» для того щоб зробити знімок. Едино разова 

спалах екрану свідчить про те, що фото зроблено.

Режим перегляду Фото / Відео
Для переходу в режим перегляду натискайте на кнопку «М» 
поки індикатор « Перегляду " не з'явиться у верхньому лівому 
кутку.

Коротке натискання на кнопки ( ) для вибору потрібного файлу
Коротке натискання на кнопку "OK" , щоб відтворити вибрані 
відеофайли
Коротке натискання на кнопку меню при перегляді відеофайлу 
виводить на екран інформацію про відео. Після цього ви 
можете перезберегти відео в потрібному Вам форматі 
натисканням кнопки "М".
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У режимі налаштувань натисніть () () кнопки для переходу в 
меню
Поднастроек, а потім натисніть "ОК" кнопку, щоб встановити 
підпункти

Коротке натискання на "MENU" або кнопку "MODE" для виходу 
з меню налаштувань

Установка часу
Коротке натискання на «MENU» для переходу в режим 
налаштувань установки часу і дати.
Виберете потрібну вам дату і час, а потім натисніть «ОК» для 
підтвердження.

SOS
Коротке натискання на «М» в режимі налаштувань відео для 
збереження поточних настоянок .

Режим USB
Підключіть USB Кабель до комп'ютера і натисніть кнопку 
живлення Відеореєстратор автоматично перейде в режим USB 
після чого може бути два варіанти роботи в режимі USB
1. USD накопичувач . Доступ до записаного на 
відеореєстратор
2. Режим Веб камери.

Інструкція батареї
Індикатор заряду батареї :
Повний заряд середній заряд батареї низький заряд батареї 
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Батарея розряджена

Є три способи, щоб зарядити батарею. Червоний індикатор 
горить при зарядці. Повний час зарядки складає близько 180 
хвилин, після чого червоний індикатор зарядки автоматично 
відключається, коли зарядка буде завершена.

1.Іспользуете адаптер живлення для зарядки
2.Використовуйте ПК USB для зарядки
3.Іспользуйте харчування автомобільної мережі для зарядки 
відеореєстратора .
Примітка: Даний відеореєстратор для зарядки може 
використовувати тільки 5V харчування. Інакше , може 
призвести до пошкодження пристрою
Для цього може бути використаний тільки прикурювач з 
напругою мережі в 12V / 14V
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Специфікація продукту
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Виправлення проблем
Для вирішення проблем , спробуйте методи наведені нижче:

Не йде запис
Перевірте, чи є карта в слоті , і чи є на карті достатньо місця .

Запис автоматично зупиняється
Переконайтеся що , використовується сумісна 
високошвидкісна SD карта .
Дані пристрої використовують карти пам'яті і клас С4 і С6
З'являється напис "помилка файлу", при відтворенні відео або 
фото файлу
Причиною можуть стати незавершені файли. - Відформатуйте 
карту.

Чи не чітке відео
Переконайтеся в чистоті лінз камери. Для очищення 
використовуйте тільки спеціальний папір для очищення.

Чорне зображення при записі неба або води
Сцени з великим контрастом буде впливати на функцію 
автоматичного експонування
камери, ви можете налаштувати його в режимі налаштування.

Передача кольору не досконала при похмурій погоді або 
слабкої освітленості.
Встановіть баланс білого в автоматичний режим
Перешкоди і смуги на зображенні
Через неправильну частоти живлення, будь ласка , встановіть 
його на 50 або 60 Гц відповідно до вашого стандартом мережі .



UKR

globex-electronics.com

26

 «Зависає»
Перезавантажте відеореєстратор натиснувши кнопку " RESET 
"
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