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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
Дякуємо Вам за покупку персональної камери ТМ GLOBEX.
Перед використанням персональної камери , будь ласка, 

уважно прочитайте цю інструкція користувача.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



2 UA

globex-electronics.com

Комплектація

Камера, кліпса, кабель USB-mini USB, оригінальний адаптер 
від мережі 220 В, автомобільний зарядний пристрій, диск з 
ПЗ, інструкція користувача, гарантійний талон, упаковка.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матриця: 5MP CMOS
Роздільна здатність*: 
2560x1080P@30FPS;    
2304x1296P@30FPS;
1920x1080P @30FPS;
1280x720 @60FPS;       
1280x720 @30FPS
848x480  @60FPS;         
848x480 @30FPS.

1. Лазерне наведення
2. Світлодіодне підсвічування 
3. Інфрачервоне підсвічування
4. Металева кліпса
5. Кнопка «Return / Instant Playback»
6. Кнопка «Підсвітка екрану»
7. Кнопка «Confirm / Playback»
8. Кнопка «Reset»
9. Кнопка «Menu»
10. AV вхід
11. HDMI роз’єм
12. Роз’єм mini USB

13. Кнопка «Power»
14. Кнопка «PTT»
15. Кнопка «Record»
16. Кнопка «Camera»
17. Кнопка «Microphone»
18. Кнопка «IR / Up / Zoom in»
19. Кнопка «Laser / Down / Zoom 
out»
20. Індикатор включення 
21. Індикатор активності 
22. 30-Pin роз’єм (GPS, РТТ)
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Формат відео: MOV / MP4
Швидкість відтворення запису: 2X, 4X, 8X
Мікрофон: вбудований
Аудіоформат: AAC2 / WAV
Штампи: ID користувача, штамп дати / часу на відео
Камера*: 33Мп / 16Мп з підтримкою серійної зйомки
Формат фото*: 7696x4329 JPEG /4608*3456 JPEG
Фото: під час відеозйомки
Час роботи: до 600 хвилин запису (батарея заряджена, IR 
вимкнений, 848*480@30fps)
Пам’ять*: 32GB / 64 GB / 128GB
Індикатор запису: червоний
Запис однією кнопкою: так
Оповіщення про активацію: візуальним і тактильним під-
твердженням старту / зупинки запису
IR підсвічування: 2 світлодіоди
Додаткове підсвічування: світлодіод, лазерне наведення
Екран: 2 дюйми, TFT-LCD кольоровий 
Вихід відео: НDМІ 1.3 
Комунікаціі: USB 2.0

КАМЕРА
Кут огляду: 140 градусів 
Нічне бачення*: до 10 / 15 метрів, з визначенням особи 
Пило-вологозахист: клас ІР65 
Кріплення: металева поворотна кліпса 
РТТ: можливість підключення до різних типів радіостанцій
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БАТАРЕЯ*
Тип: вбудована, 3000 / 4000 мАг Літій-Іонна
Час заряду: 180 / 240 хвилин

Парольний захист: для видалення файлів потрібен пароль 
адміністратора
Передзапис: до 30 секунд (залежить від роздільної здатності 
відео)
Післязапис: 10/20/30/60/300 секунд
Серійна зйомка фото: 3/5/10/15/20/25
Розміри: 94 мм*61 мм*31мм 
Вага: 180 гр 
Рабоча температура: -19 ~ +55 градусів Цельсія
Температура зберігання: -40 ~ +60 градусів Цельсія

* Примітка: комплект поставки може бути змінений 
виробником. 

ДСТУ EN 60065:2015 р. 5, 7, 10, 12, 13, 17; ДСТУ EN 
55024:2014 п. 4.2.1
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Одягайте камеру належним чином: розмістіть кліпсу ка-
мери, не фіксуючи, у верхній частині грудей на одязі або на 
ремені, або на поясі;. поверніть кліпсу на 45° та зафіксуйте.

Увімкнення та вимкнення пристрою 
1. Натисніть і утримуйте кнопку «Power» (внизу, з правого 

боку пристрою) на 3 секунди. Ви почуєте звук «клацання» 
і відчуєте вібрацію. Зелений індикатор на верхній частині 
приладу буде світитися весь час, поки прилад включений. 
Камера і екран увімкнуться і увійдуть в режим очікування. На 
екрані відобразиться режим попереднього перегляду відео. 

2. Режим попередньо перегляду показує: час запису, індикатор 
батареї, ID пристрою, ємність пам’яті, поточну картинку з камери. 

3. Натисніть і утримуйте кнопку «Power» приблизно 3 сек. 

ОБОВ’ЯЗКОВО ВИДАЛІТЬ 
ЗАХИСНУ ПЛІВКУ  
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ!
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для вимкнення камери. Камера видасть звук  та провібрує 
перед вимиканням, зелений індикатор згасне.

Як переглядати файли на ПК: 
(підтримка ОС: Windows ХР, Vista, 7 & 8)
1. Підключіть пристрій до комп’ютера.
2. Відкрийте диск (Removable Disk), який з’явиться на екрані ПК.
3. Переглядайте і керуйте відео, фото та аудіо файлами.

РЕЖИМ ВІДЕО
Для запису відео натисніть кнопку «Record» на лівій сто-

роні пристрою (кнопка з позначкою відеокамери). Пристрій 
видасть дві короткі вібрації. На дисплеї з’явиться та блимати-
ме значок відеозапису (червоне коло), показуючи що камера 
веде запис в даний момент. 

Щоб зупинити запис відео ще раз натисніть кнопку 
«Record». Пристрій провібрує двічі, знак відеозапису на екра-
ні перестане блимати і стане білим. Запис буде зупинено і 
відеофайл збережено.  

Якщо натиснути і утримувати кнопку «Record» більше 3 
секунд, при вимкненому пристрої, камера включиться і авто-
матично почне відеозапис. 

Якщо необхідний відеозапис вночі або в сутінках, натис-
ніть кнопку «IR». Інфрачервоне підсвічування включиться і 
пристрій перейде в нічний режим. Відео, записане в темряві, 
буде чорно-білим.
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РЕЖИМ ФОТО
Для фотозйомки натисніть кнопку «Camera» на лівій сторо-

ні пристрою (кнопка з позначкою фотокамери).
Для фотографування під час запису відео, натисніть кнопку 

«Camera» і пристрій зробить фото поточної картинки без 
переривання процесу зйомки.

Для фотографування в темряві або сутінках, натисніть 
кнопку «IR» для переходу в нічний режим і включення інф-
рачервоного підсвічування. Знімки в цьому режимі будуть 
чорно-білими.

РЕЖИМ ЗАПИС ЗВУКУ
Для запису звуку без відеозапису натисніть кнопку 

«Microphone» (кнопка з позначкою мікрофона). Пристрій 
коротко провібрує двічі і на екрані з’явиться таймер запису.

Щоб зупинити запис звуку натисніть кнопку «Microphone» 
знову. Пристрій провібрує двічі і повернеться до режиму по-
переднього перегляду відео. Аудіозапис припиниться і буде 
збережений в аудіофайл.

ПЕРЕГЛЯД ФАЙЛІВ НА ПРИСТРОЇ
Увага! Для входу у режим перегляду необхідно ввести 

пароль використовуючи кнопки «IR / Up / Zoom In» , «Laser / 
Down / Zoom Out» и «Confirm / Playback». За замовчуванням 
на пристрої встановлено пароль 000000.
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Перегляд відео:
Натисніть кнопку «Confirm / Playback» для переходу до 

меню перегляду відео. 
Кнопками «IR / Up / Zoom In» або «Laser / Down / Zoom 

Out» виберіть значок Відео, потім натисніть кнопку «Confirm / 
Playback» для перегляду всіх збережених відеофайлів.

Виберіть відеофайл кнопками «Up / Down». Після вибору 
файлу натисніть «Confirm / Playback» для перегляду на повно-
му екрані.

Для виходу з повноекранного режиму в режим перегляду, 
натисніть кнопку «Return / Instant Playback». 

Для повернення в меню програвання, натисніть кнопку 
«Return / Instant Playback». 

Щоб повернутися до екрану вибору відео або екрану попе-
реднього перегляду, продовжуйте натискати кнопку «Return / 
Instant Playback».

Перегляд фотографій:
Натисніть кнопку «Confirm / Playback» на пристрої для пе-

реходу до меню перегляду фото.
Використовуйте кнопки «IR / Up» або «Laser / Down», щоб 

вибрати значок Фото та натисніть кнопку «Confirm / Playback» 
для перегляду збережених фото файлів. 

 Виберіть файл для перегляду кнопками «Up / Down». Після 
вибору файлу, натисніть кнопку «Confmn / Playback» для відо-
браження картинки на весь екран.

Користувачі можуть перемикатися між фото, використо-
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вуючи кнопки «Up / Down» (як в режимі гортання, так і при 
перегляді).

Для виходу з повноекранного режиму в режим гортання 
натисніть кнопку «Return І Instant / Playback».

Для повернення в меню відтворення, натисніть кнопку 
«Return / Instant Playback».

Щоб повернутися до вікна вибору відео або екрану попе-
реднього перегляду, продовжуйте натискати кнопку «Return / 
Instant Playback».

Відтворення аудіо:
1. Натисніть кнопку «Confirm / Playback» для переходу до 

меню відтворення аудіо. 
2. За допомогою кнопок «IR І Up / Zoom In» або «Laser / 

Down / Zoom Out «для вибору значка Мікрофон і натисніть 
кнопку «Confirm І Playback» для відображення всіх записаних 
звукових файлів. 

З. Виберіть аудіофайл використовуючи кнопки «Up / 
Down». Після вибору аудіофайлу, натисніть кнопку «Confirm / 
Playback» для прослуховування.

4. Для повернення в меню програвання натисніть кнопку 
«Return / Instant Playback». 

5. Щоб повернутися до вікна вибору відео або екрану 
попереднього перегляду, продовжуйте натискати кнопку 
«Return / Instant Playback».
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НАЛАШТУВАННЯ КАМЕРИ
Увага! Для входу у режим налаштувань необхідно ввести 

пароль використовуючи кнопки «IR / Up / Zoom In», «Laser / 
Down / Zoom Out» і «Confirm / Playback». За замовчуванням 
на пристрої встановлено пароль 000000.

Налаштування – Роздільна здатність
1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «Розд.здатність» та натис-

ніть кнопку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
2560x1080P@30FPS;*
2304x1296P@30FPS;*
1920x1080P @30FPS;
1280x720 @60FPS;
1280x720 @30FPS
848x480  @60FPS;
848x480 @30FPS.
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.

Налаштування – Якість відео
1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
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2. В меню Налаштувань оберіть «Якість відео» та натисніть 

кнопку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Висока якість
Середня якість
Низька якість
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.

Налаштування - Тривалість відео
1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «Трив.відео» та натисніть 

кнопку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
  5 хвилин
10 хвилин
15 хвилин
30 хвилин
45 хвилин
60 хвилин
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.
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Налаштування - Розмір фото
1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «Розмір фото» та натисніть 

кнопку «Confirm/Playback.»
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
5 Мп
8 Мп
12 Мп
16 Мп
33 Мп*
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.

Налаштування - Серійная зйомка
1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «Серія фото» та натисніть 

кнопку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Вимк. (серійна зйомка не ведеться)
3 фото (3 кадри у серії)
5 фото (5 кадрів у серії)
10 фото (10 кадрів у серії)
15 фото (15 кадрів у серії)
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20 фото (20 кадрів у серії)
25 фото (25 кадрів у серії)
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.

Налаштування – Гучність
1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2) В меню Налаштувань оберіть «Гучність» та натисніть 

кнопку «Confirm/Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Висока
Середня
Низька
Вимк.
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.

Налаштування - ID
ID це строка у вигляді X300000_00000, де «X3» – номер 

групи, «00000» - номер пристрою, «000000» - номер користу-
вача, кожний «0» означає цифру «0-9» або літеру «A-Z».

1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку 
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«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «ID» та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
3.Натискайте кнопки «IR / Up / Zoom In» або Laser /Down / 

Zoom Out» для переміщення курсору, потім натискайте кно-
пку «Confirm / Playback», після чого використовуйте кнопки 
«IR / Up / Zoom In» або «Laser / Down / Zoom Out» знову, для 
зміни значень.

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 
попереднє меню.

Налаштування - Дата та час
1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «Дата / Час» та натисніть 

кнопку «Confirm / Playback».
3. Натискайте кнопки «IR / Up / Zoom In» або Laser / Down / 

Zoom Out» для зміни значень дать, потім натискайте кнопку 
«Confirm / Playback» для збереження.

4. Налаштування часу виконується аналогічно налаштуван-
ню дати.

5. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 
попереднє меню.

Налаштування – Попередній запис
1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
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2. В меню Налаштувань оберіть «Передзапис» та натисніть 

кнопку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Увімк. - камера буде завжди зберігати запис 5~30 секунд 

відео ще до натискання кнопки «Record». (залежно від обра-
них роздільної здатності та якості відео)

Вимк. – попередній запис вимкнуто.
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.

Налаштування – Після-запис
1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «Післязапис» та натисніть 

кнопку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Увімк. - камера буде зберігати запис ще 10/20/30 секунд 

після зупинки запису.
Вимк. - пост-запись выключена
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.
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Налаштування - Звук кнопок
1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «Звук.сигнал» та натисніть 

кнопку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Увімк. – натискання кнопок підтверджується звуком
Вимк. - звук кнопок вимкнено
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.

Налаштування – Сповіщення про запис
1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «Сигнал запису» та натис-

ніть кнопку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Увімк. - камера будет нагадувати сигналом під час запису 

кожні 10/20/30 секунд
Вимк. – попередження вимкнуті
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.
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Налаштування - Инфрачервоне світло
1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «ІЧ.підсвітка» та натисніть 

кнопку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Увімк. - підсвітка постійно увімкнена (активується після 

виходу з меню 
Налаштувань)
Вимк. - інфрачарвона підсвітка вимкнена
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.

Налаштування - Фільтр
1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «Фільтр» та натисніть кно-

пку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Увімк. - фільтр увімкнено
Вимк. - фільтр вимкнено
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.
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Налаштування – Яскравість дисплею
1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «Яскр.дисплею» та натис-

ніть кнопку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Висока
Середня
Низька
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.

Налаштування - Автовимкнення
1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «Автовимкн.» та натисніть 

кнопку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Увімк. - камера увімкнеться після 3 / 5 / 10 хвилин безді-

яльності.
Вимк. - камера не видключається автоматично.
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.
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Налаштування - GPS 
Увага! Необхідний зовнішній модуль GPS.
1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «GPS» та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Увімк. - GPS увімкнено.
Вимк. – GPS вимкнено.
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.

Налаштування - Мова 
1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «Мова» та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Англійська
Українська 
Російська
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.
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Налаштування - Версія програмного забезпечення
1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку 

«Menu» (знаходиться під екраном).
2. Оберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm 

/ Playback».
3. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у 

попереднє меню.

Перезавантаження пристрою.
Якщо ви зіткнулись з некоректною роботою пристою, спро-

буйте виконати його перезавантаження. Для цього натисніть 
на кнопку «Reset».

Примітка: Використовуйте скріпку для паперу або ніготь 
для натискання. Ви почуєте клацання, коли кнопка буде 
натиснута.

БЕЗПЕКА
1. Уважно прочитайте Інструкцію користувача. 
2. Перед першим використанням персональної камери 

проведіть повну зарядку вбудованої акумуляторної батареї. 
Підтримуйте рівень заряду батареї, не допускайте її глибоко-
го розряду.

3. Зарядка вбудованої акумуляторної батареї ЗАВЖДИ 
повинна проводитися ТІЛЬКИ за допомогою оригінального 
автомобільного зарядного пристрою (=12-24 Вольт / =5 Вольт 
1 Ампер) або мережевого адаптера (≈220 Вольт / =5 Вольт 
1 Ампер), які йдуть в комплекті поставки. Використання 
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сторонніх зарядних пристроїв, джерел живлення, неоригі-
нального кабелю USB-mini USB  призводить до пошкодження 
батареї і поломки виробу.

4. ДОЗВОЛЕНІ схеми підключення для зарядки акумулятор-
ної батареї:

4.1 За допомогою оригінального блоку живлення-адаптера 
(≈220 Вольт / =5 Вольт 1 Ампер):

4.2. За допомогою оригінального автомобільного зарядно-
го пристрою(=12-24 Вольт / =5 Вольт 1 Ампер):

4.3. За допомогою універсальних мобільних батарей 
(Power Bank):

4.4. Підключення до комп’ютера за допомогою оригіналь-
ного кабелю USB - miniUSB (в цьому варіанті тривалість часу 
зарядки істотно збільшується і на 100% заряду батареї не 
досягається):
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5. ЗАВЖДИ використовуйте ТІЛЬКИ оригінальний спеціаль-
ний кабель USB   -mini USB, що йде в комплекті поставки, для 
зарядки вбудованої акумуляторної батареї і для підключення 
до комп’ютера. Використання сторонніх кабелів USB призве-
де до пошкоджень пристрою, роз’єму, батареї.

6. Не намагайтесь самостійно проводити модернізацію 
або ремонт пристрою, аксесуарів, зарядних пристроїв і не 
довіряйте проведення ремонту стороннім особам. Завжди 
звертайтеся тільки до авторизованих виробником пунктів 
сервісного обслуговування.

7. Пам’ятайте, що Ваш пристрій - це складний електронний 
прилад, що містить деталі та комплектуючі високої точності, 
які легко пошкодити при необережному поводженні. 

8. Не залишайте виріб під впливом прямих сонячних про-
менів на приладовій панелі автомобіля, що стоїть, так як це 
може призвести до пошкодження корпусних частин, вбудова-
ного акумулятора, камери, екрану.
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СЕРВІСНА ПАМ’ЯТКА КОРИСТУВАЧА

Для проведення гарантійного сервісного обслуговування 
споживач може:

- звернутись в найближчий пункт сервісного обслугову-
вання пристроїв торгової марки GLOBEX. Актуальний перелік 
сервісних пунктів розміщений на сайті виробника http://
globexelectronics.com у розділі «Підтримка».

- відправити виріб через кур’єрську службу «Нова Пошта» 
безпосередньо на центральний сервісний центр у м.Київ. 
Дізнатись про те як відправити виріб Новою поштою можна 
у розділі на сайті виробника http://globex-electronics.com в 
розділі «Підтримка» або отримати консультацію за телефо-
ном 044-541-11-08, 044-221-31-82.

При наданні пристрою, для сервісного обслуговування, вам 
необхідно дотримуватися наступних умов:

- пристрій повинен мати повну комплектацію.
-оригінальний гарантійний талон виробника з повністю та 

правильно заповненими полями (модель; серійний номер 
(наклейка виробника); штамп чи печатка організації, яка 
реалізовує товар; назва та адрес торгової мережі; підпис 
покупця).

- фіскальний чек.
Підстави проведення ремонту на гарантійних умовах 

наступні: правильно заповнений, без виправлень гарантій-
ний талон виробника, а також документи, які підтверджують 
покупку. Вимоги до заповнення гарантійного талону: чітко та 
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правильно вписана модель та серійний номер; вказана дата 
продажу; печатка магазину, в якому було зроблено покупку; 
підпис покупця; повністю заповнені та проштамповані печат-
кою магазину відрізні талони; в деяких випадках, на вимогу 
виробника, для підтвердження покупки необхідно надати 
розрахунковий документ (фіскальний або товарний чек, роз-
хідну накладну).

Причини відмови в проведенні ремонту на гарантійних 
умовах: неправильно заповнений гарантійний талон; пору-
шення правил експлуатації пристрою; ремонт виробу не упов-
новаженим сервісним центром; пристрій, що призначений для 
використання в особистих цілях, використовувався в комер-
ційних цілях чи не за прямим призначенням; внесення змін в 
конструкцію пристрою, якщо це не зазначено у інструкції спо-
живача; наявність всередині пристрою слідів рідини, комах та 
інших сторонніх предметів; серійний номер, який знаходиться 
в пам’яті пристрою змінений, стертий або не може бути іден-
тифікований; механічні та інші пошкодження, викликані під 
дією інших зовнішніх факторів; пошкодження, причиною яких 
стала експлуатація неоригінальних розхідних матеріалів, адап-
терів та запчастин, не передбачених виробником.
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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Благодарим Вас за покупку видеорегистратора ТМ Globex. 
Перед использованием видеорегистратора, пожалуйста, 

внимательно прочитайте эту инструкцию.

ВНЕШНИЙ ВИД 
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Комплектация
Камера, клипса, кабель USB-mini USB, оригинальный адап-

тер от сети 220 В, автомобильное зарядное устройство, диск с 
ПО, инструкция пользователя, гарантийный талон, упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матрица: 5MP CMOS
Разрешение*: 
2560x1080P@30FPS;
2304x1296P@30FPS;
1920x1080P @30FPS;
1280x720 @60FPS;
1280x720 @30FPS
848x480  @60FPS;
848x480 @30FPS.
Формат видео: .MOV /.MP4
Изменение скорости воспроизведения видео: 2X, 4X, 8X

1. Лазерное наведение
2. Светодиодная подсветка
3. Инфракрасная подсветка
4. Металическая клипса
5. Кнопка «Return / Instant Playback»
6. Кнопка «Подсветка экрана»
7. Кнопка «Confirm / Playback»
8. Кнопка «Rese»
9. Кнопка «Menu»
10. AV вход
11. HDMI разъём
12. Mini USB разъём 

13. Кнопка «Power»
14. Кнопка «PTT»
15. Кнопка «Record»
16. Кнопка «Camera»
17. Кнопка «Microphone»
18. Кнопка «IR / Up / Zoom in»
19. Кнопка «Laser / Down / Zoom out»
20. Индикатор включения
21. Индикатор активности
22. 30-Pin разъём (GPS, PTT)
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Микрофон: встроенный
Аудиоформат: AAC2/WAV
Штампы: ID пользователя, штамп даты / времени на видео
Камера*: 33Мп/ 16Мп с поддержкой серийной съемки
Формат фото*: 7696x4329 JPEG /4608*3456 JPEG
Фотография: во время видеосъемки
Время работы:  до 600 минут записи (батарея заряжена, IR 
выключен, 848*480@30fps)
Память*: 32GB / 64 GB / 128GB
Индикатор записи: красный 
Запись одной кнопкой: да
Оповещение про активация: Визуальным и тактильным 
подтверждением старта / остановки записи
IR подсветка: 2 светодиода
Вспомогательная подсветка: 1 источник света, 1x лазерный 
указатель
LCD экран: 2 дюйма, TFT-LCD цветной
Выход видео: HDMI 1.3 разъем
Коммуникации: USB 2.0

КАМЕРА
Угол обзора: 140 градусов
Ночное видение*: до 10 / 15 метров, с определением лица 
Пыле-влагозащита: класс IP65
Крепление: Металлическая вращающаяся клипса
PTT: Возможность подключения к различным типам ра-
диостанций
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БАТАРЕЯ*
Тип: встроенная, 3000 / 4000 мАг Литий-Ионная
Время заряда: 180 / 240 минут

Парольная защита: для удаления файлов нужен пароль ад-
министратора
Пред-запись: до 30 секунд (зависит от разрешения видео)
Постзапись: 10/20/30/60/300 секунд
Серийная съемка фото: 3/5/10/15/20/25
Размеры: 94 мм*61 мм*31мм 
Вес: 180 гр
Рабочая температура: -19 ~ +55 градусов Цельсия
Температура хранения: -40 ~ +60 градусов Цельсия

* Примечание: комплект поставки может быть изменен 
производителем.

ДСТУ EN 60065:2015 р. 5, 7, 10, 12, 13, 17; ДСТУ EN 
55024:2014 п. 4.2.1
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Надевайте камеру правильно: разместите клипсу камеры, 
не фиксируя, в верхней части груди на одежде или на ремне, 
или на поясе;. поверните клипсу на 45 ° и зафиксируйте.

Включение и выключение устройства:
1. Нажмите и удерживайте кнопку «Power» (внизу правой 

стороны устройства) на 3 секунды. Вы услышите звук «щелч-
ка» и почувствуете вибрацию. Зеленый индикатор на верхней 
части прибора будет светиться все время, пока прибор вклю-
чен. Камера и экран включатся и войдут в режим ожидания. 
На экране отобразится режим предварительного просмотра 
видео

ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛИТЕ 
ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ  
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!
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2. Режим предварительно просмотра показывает: время 
записи, индикатор батареи, ID устройства, емкость памяти, 
текущую картинку с камеры.

3. Нажмите и удерживайте кнопку «Power» примерно 3 
сек. для выключения камеры. Камера издаст звук выключе-
ния и провибрирует перед выключением. Зеленый индика-
тор погаснет

Как просматривать файлы на ПК:
(поддержка ОС: Windows XP, Vista, 7 & 8)
1. Подключите устройство к компьютеру.
2. Откройте появившийся на ПК диск (Removable Disk).
3. Просматривайте и управляйте видео, фото и аудио файлами.

РЕЖИМ ВИДЕО
Для записи видео нажмите кнопку «Record» на левой сто-

роне устройства (кнопка со значком видеокамеры). Прибор 
издаст две короткие вибрации. На дисплее появится и начнет 
мигать значок видеозаписи (красный кружок), показывая что 
камера ведет запись в данный момент.

Для остановки записи нажмите кнопку «Record» снова. 
Устройство провибрирует дважды, знак видеозаписи на экра-
не перестанет мигать и станет белым. Съёмка будет останов-
лена и прибор сохранит видеофайл.

Если нажать и удерживать кнопку «Record» более 3 секунд, 
при выключенном устройстве, камера включится и автомати-
чески начнет видеозапись. 
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Если необходима видеозапись ночью или в сумерках, 

нажмите кнопку «IR». Инфракрасная подсветка включится и 
устройство перейдет в ночной режим. Видео, записанное в 
темноте будет черно-белым.

РЕЖИМ ФОТО
Для фотосъемки нажмите кнопку «Camera» (кнопка 

«Record» со значком фотокамеры) 
Для фотографирования во время съемки видео, нажмите 

кнопку «Camera» и устройство сделает снимок текущей кар-
тинки без прерывания процесса съемки.

Для фотографирования в темноте или сумерках, нажми-
те кнопку «IR» для перехода в ночной режим и включения 
инфракрасной подсветки. Снимки в этом режиме будут чер-
но-белыми.

РЕЖИМ ЗАПИСЬ ЗВУКА:
Для записи звука без видео нажмите кнопку «Microphone» 

(кнопка со знаком микрофона). Устройство коротко прови-
брирует дважды и на экране появится таймер записи.

Для остановки записи звука нажмите кнопку 
«Microphone» снова. Устройство провибрирует дважды и 
вернется к режиму предпросмотра видео. Аудиозапись пре-
кратится и будет сохранен в аудиофайле.

ПРОСМОТР ФАЙЛОВ НА УСТРОЙСТВЕ
Внимание! Для входа в режим просмотра необходимо 
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ввести пароль используя кнопки «IR / Up / Zoom In» , «Laser 
/ Down / Zoom Out» и «Confirm / Playback». По умолчанию на 
устройстве установлен пароль 000000.

Просмотр видео:
Нажмите кнопку «Confirm / Playback» для перехода к меню 

просмотра видео.
Кнопками «IR / Up / Zoom In» или «Laser / Down / Zoom 

Out» выберите значок Видео, затем нажмите кнопку 
«Confirm / Playback» для просмотра всех сохраненных виде-
офайлов.

Выберите видеофайл кнопками«Up / Down». После выбора 
файла нажмите «Confirm / Playback» для просмотра на пол-
ном экране

Для выхода из полноэкранного режима в режим про-
смотра, нажмите кнопку «Return / Instant Playback».

Для возврата в меню проигрывания, нажмите кнопку 
«Return / Instant Playback»

Для возврата к экрану выбора видео или экрану пред-
просмотра, продолжите нажимать кнопку «Return / Instant 
Playback».

Просмотр фотографий:
Нажмите кнопку«Confirm / Playback» на устройстве для 

перехода к меню просмотра фото.
Используйте кнопки «IR / Up» или Laser / Down» для выбо-

ра значка Фото и нажмите кнопку «Confirm / Playback» для 
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просмотра сохраненных фото. 

Выберите файл для просмотра кнопками «Up / Down». 
После выбора файла, нажмите кнопку «Confirm / Playback» 
для отображения картинки на весь экран.

Пользователи могут переключаться между фото, используя кно-
пки «Up / Down» (как в режиме листания, так и при просмотре).

Для выхода из полноэкранного режима в режим про-
листывания нажмите кнопку «Return / Instant Playback».

Для возврата в меню воспроизведения, нажмите кнопку 
«Return / Instant Playback». 

Для возврата к экрану выбора видео или экрану предпро-
смотра, продолжите нажимать кнопку «Return / Instant Playback».

Воспроизведение аудио:
Нажмите кнопку«Confirm / Playback» для перехода к меню 

воспроизведения аудио.
Используйте кнопки «IR / Up / Zoom In» или Laser / Down / 

Zoom Out» для выбора значка Микрофон и нажмите кнопку 
«Confirm / Playback» для отображения всех записанных ау-
диофайлов.

Выберите аудиофайл используя кнопки «Up/Down». После 
выбора аудиофайла, нажмите кнопку «Confirm/Playback» для 
прослушивания.

Для возврата в меню проигрывания нажмите кнопку 
«Return/Instant Playback». 

Для возврата к экрану выбора видео или экрану пред-
просмотра, продолжите нажимать кнопку «Return/Instant 
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Playback».

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ
Внимание! Для входа в режим настроек необходимо 

ввести пароль используя кнопки «IR / Up / Zoom In» , «Laser 
/ Down / Zoom Out» и «Confirm / Playback». По умолчанию на 
устройстве установлен пароль 000000.

Настройки - Разрешение
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Разрешение» и нажмите 

кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
2560x1080P@30FPS;*
2304x1296P@30FPS;*
1920x1080P @30FPS;
1280x720 @60FPS;
1280x720 @30FPS
848x480  @60FPS;
848x480 @30FPS.
3. Выберите необходимое разрешение и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback». 
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.

Настройки - Качество видео
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1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Качество видео» и нажми-

те кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора: 
Высокое качество
Среднее качество
Низкое качество
3. Выберите необходимое качество видео и нажмите кно-

пку «Confirm / Playback». 
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.

Настройки - Продолжительность видео
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Время видео» и нажмите 

кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие  варианты для выбора:
  5 минут
10 минут
15 минут
30 минут
45 минут
60 минут
3.Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback». 
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4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 
предыдущее меню.

Настройки - Размер фото
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Размер фото» и нажмите 

кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
3 Мп
5 Мп
8 Мп
12 Мп
16 Мп
33 Мп*
3.Выберите необходимое разрешение и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback». 
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.

Настройки - Серийная съемка
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Серия фото» и нажмите 

кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Выкл. (серийная съемка не ведется)
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3 снимка (3 кадра в серии)
5 снимков (5 кадров в серии)
10 снимков (10 кадров в серии)
15 снимков (15 кадров в серии)
20 снимков (20 кадров в серии)
25 снимков (25 кадров в серии)
3. Выберите необходимый режим и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback». 
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.

Настройки - Громкость
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Громкость» и нажмите 

кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие  варианты для выбора:
Высокая
Средняя
Низкая
Выкл. 
3.Выберите необходимые настройки громкости и нажмите 

кнопку «Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.

Настройки - ID
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ID - строка вида X300000_00000, где «X3» – номер группы, 
«00000» - номер устройства, «000000» - номер пользователя, 
каждый «0» означает цифру «0-9» или букву «A-Z».

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 
«Menu» (находится под экраном).

2. В меню Настройки выберите «ID» и нажмите кнопку 
«Confirm / Playback».

3. Нажимайте кнопки «IR / Up / Zoom In» или Laser / Down 
/ Zoom Out» для перемещения курсора, затем нажмите кно-
пку«Confirm / Playback», после чего используйте кнопки «IR / 
Up / Zoom In» или «Laser / Down / Zoom Out» снова для изме-
нения значений.

4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 
предыдущее меню.

Настройки - Дата и время
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Дата и время» и нажмите 

кнопку «Confirm / Playback».
3. Нажимайте кнопки «IR / Up / Zoom In» или Laser / Down 

/ Zoom Out» для изменения значения даты, затем нажмите 
кнопку «Confirm / Playback» для сохранения.

4. Установка времени выполняется аналогично установке даты.
5. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.
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Настройки - Предзапись
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Предзапись» и нажмите 

кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Вкл. - камера будет всегда сохранять запись 5~30 секунд 

видео еще до нажатия кнопки «Record». (зависит от разреше-
ния и качества видео)

Выкл. - пред-запись выключена.
3. Выберите необходимое значение и нажмите кно-

пку«Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.

Настройки - Постзапись
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Постзапись» и нажмите 

кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Вкл. - камера будет сохранять запись еще 10/20/30/60/300* 

секунд после остановки записи
Выкл. - постзапись выключена
3. Выберите необходмое значение и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback». 
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.
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Настройки - Звук кнопок
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Звук.сигнал» и нажмите 

кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Вкл. - нажатие кнопок подтверждается звуком
Выкл. - звук кнопок выключен
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.

Настройки – Оповещение о записи
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Сигнал записи» и нажмите 

кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Вкл. - камера будет напоминать сигналом во время записи 

каждые 10/20/30 секунды
Выкл. - предупреждения выключены
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback». 
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.
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Настройки - Инфракрасный свет
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «ИК-подсветка» и нажмите 

кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Вкл. - подсветка включена постоянно (активируется после 

выхода из меню Настройки)
Выкл. - инфракрасная подсветка выключена
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.

Настройки - Фильтр
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Фильтр» и нажмите кно-

пку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Вкл. - фильтр включен
Выкл.- фильтр выключен
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку кно-

пку «Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.
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Настройки - Яркость экрана
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2.  В меню Настройки выберите «Яркость экрана» и нажми-

те кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Высокая
Средняя
Низкая
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.

Настройки - Автоотключение
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Автооткл.» и нажмите 

кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Вкл. - камера выключится после 3 / 5 / 10 минут бездей-

ствия.
Выкл.- камера не отключается автоматически.
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback». 
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.
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Настройки - GPS *
Внимание! Потребуется внешний модуль GPS.
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «GPS» и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Вкл. - GPS включен.
Выкл. – GPS выключен.
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.

Настройки - Язык 
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Язык» и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Английский
Украинский 
Русский
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку 

«Confirm / Playback». 
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.
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Настройки - Версия программного обеспечения
1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку 

«Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Версия ПО» для про-

смотра установленной версии программного обеспечения.
3. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в 

предыдущее меню.

Перезагрузка устройства.
Если вы столкнулись с некорректной работой устройства, 

попробуйте выполнить его перезагрузку.  Для этого нажмите 
кнопку «Reset».

Примечание: Используйте скрепку для бумаги или ноготь 
для нажатия. Вы услышите щелчок, когда кнопка будет 
нажата.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Внимательно изучите Инструкцию пользователя.
2. Перед первым использованием прибора проведите 

полную зарядку встроенной аккумуляторной батареи. По-
ддерживайте уровень зарядки батареи, не допускайте её 
глубокого разряда.

3. Зарядка встроенной аккумуляторной батареи ВСЕГДА 
должна производиться ТОЛЬКО с помощью оригинального 
автомобильного зарядного устройства (=12-24 Вольт / =5 
Вольт 1 Ампер) или сетевого адаптера (≈220 Вольт / =5 Вольт 
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1 Ампер), которые идут в комплекте поставки. Использова-
ние сторонних зарядных устройств, источников питания, нео-
ригинального кабеля USB-miniUSB - приводит к повреждению 
батареи и поломке устройства.

4. РАЗРЕШЕННЫЕ схемы подключения для зарядки аккуму-
ляторной батареи:

4.1  С помощью оригинального блока питания-адаптера  
(≈220 Вольт / =5 Вольт 1 Ампер):

4.2 С помощью оригинального автомобильного зарядного 
устройства (=12-24 Вольт / =5 Вольт 1 Ампер):

4.3 С помощью универсальных мобильных батарей (Power Bank):

4.4 Подключение к комп’ютеру с помощью оригинального 
кабеля USB- mini USB (в этом варианте продолжительность 
времени зарядки существенно увеличивается и на 100% за-
рядка батареи не достигается):



RU

globex-electronics.com

47

5. ВСЕГДА используйте ТОЛЬКО оригинальный специаль-
ный кабель USB-mini USB, идущий в комплекте поставки, для 
зарядки встроенной аккумуляторной батареи и для подклю-
чения к компьютеру. Использование сторонних кабелей USB 
ведет к повреждению устройства, разъема, батареи.

6. Не пытайтесь самостоятельно производить модерниза-
цию или ремонт устройства, аксессуаров, зарядных устройств 
и не доверяйте проведение ремонта сторонним лицам. Всег-
да обращайтесь только в авторизированные пункты сервис-
ного обслуживания.

7. Помните, что Ваше устройство – это сложный электро-
нный прибор, содержащий детали и комплектующие высо-
кой точности, которые могут быть легко повреждены при 
неаккуратном обращении.

8.Не оставляйте изделие под воздействием прямых сол-
нечных лучей на приборной панели стоящего автомобиля, 
так как это может привести к повреждению корпусных 
частей, встроенного аккумулятора, камеры, дисплея.
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СЕРВИСНАЯ ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для проведения гарантийного сервисного обслуживания 
потребитель может:

- обратиться в ближайший пункт сервисного обслуживания 
устройств торговой марки GLOBEX. Актуальный перечень 
сервисных пунктов размещён на сайте производителя www.
globex-electronics.com в разделе «Поддержка».

- отправить изделие через курьерскую службу «Новая По-
чта» непосредственно на центральный сервисный центр в г. 
Киев.

Узнать о том, как отправить изделие Новой почтой можно 
в разделе на сайте производителя http://globex-electronics.
com в разделе «Поддержка» или получить консультацию по 
телефону 044-541-11-08, 044-221-31-82.

При предоставлении устройства, для сервисного обслужи-
вания, вам необходимо придерживаться следующих усло-
вий:

- устройство должно иметь полную комплектацию.
- оригинальный гарантийный талон производителя с по-

лностью и правильно заполненными полями (модель; се-
рийный номер (наклейка производителя); штамп или печать 
организации, которая реализует товар; название и адрес 
торговой сети; подпись покупателя).

- фискальный чек.
Основания проведения ремонта на гарантийных условиях 

следующие: правильно заполнен, без исправлений гаран-
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тийный талон производителя, а также документы, подтвер-
ждающие покупку. Требования к заполнения гарантийного 
талона: четко и правильно вписана модель и серийный но-
мер; указана дата продажи; печать магазина, в котором была 
сделана покупка; подпись покупателя; полностью заполнены 
и проштампованные печатью магазина отрезные талоны; в 
некоторых случаях, по требованию производителя, для под-
тверждения покупки необходимо предоставить расчётный 
документ (фискальный или товарный чек, расходную наклад-
ную).

Причины отказа в проведении ремонта на гарантийных 
условиях: неверно заполненный гарантийный талон; нару-
шение правил эксплуатации устройства; ремонт изделия не 
уполномоченным сервисным центром; устройство, пред-
назначенное для использования в личных целях, использо-
валось в коммерческих целях не по прямому назначению; 
внесении изменений в конструкцию устройства, если это не 
указано в инструкции потребителя; наличие внутри устрой-
ства следов жидкости, насекомых и других посторонних 
предметов; серийный номер, который находится в памяти 
устройства, изменен, стерт или не может быть идентифици-
рован; механические и другие повреждения, вызванные под 
действием других внешних факторов; повреждения, причи-
ной которых стала эксплуатация неоригинальных расходных 
материалов, адаптеров и запчастей, не предусмотренных 
производителем.
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