תכולה
ודא שפריטים אלה כלולים במארז.

אם פריט חסר או פגום ,אנא צור קשר עם הספק באופן מידי .אין להשתמש במוצר פגום.

פקדים ומחוונים

התקנה
 )1התקן את המצלמה על גבי המראה הקדמית הקיימת .ודא להתקין את המצלמה במקום בו לא תהיה
הפרעה לשדה הראייה.
 )2בחר בדרך  Aאו בדרך  Bלהתקנת כבל הטעינה והמצלמה אחורית ,הסתר כבל סביב קצה לוח המחוונים.
כמו בתמונות הבאות.

 )3הכנס כבל טעינה לשקע המצית.
 )4הפעל את המצלמה ,התאם את העדשה לראייה קדמית.
 )5וודא שהמוצר עובד כנדרש.

שים לב
•

לעולם אל תתקין את המצלמה בזמן נהיגה.

•

התקן את המצלמה בסמוך למראה האחורית כדי להשיג את שדה הראייה הטוב ביותר .אל תתקין אותו
במקום שישבש את יכולת הראיה בנהיגה שלך.

•

וודא שהעדשה נמצאת בטווח הפעולה של המגב בשמשה הקדמית כדי להבטיח שדה ראיה ברור גם
כאשר יורד גשם.

•

אל תיגע בעדשה באצבעותיך .יכול להיות ששומן אצבעותיך יוותר על העדשה ויגרום לראייה לא טובה
בסרט הווידאו.

 .)1הפעלה
הערה :הקפד להכניס את כרטיס ה SD-לפני הפעלת המכשיר .פרמט את כרטיס ה SD-לפני שתתחיל להקליט
בפעם הראשונה.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

עם חיבורו למטען ,המצלמה תחל לפעול ולהקליט.
חבר את כבל ההטענה לכניסת  USBשבמצלמה.
חבר את הקצה השני של כבל ההטענה לכניסת המטען ברכב.
המכשיר יפעל אוטומטית כאשר כבל המטען יחובר.
הנקודה האדומה על המצלמה תתחיל להבהב ולצלם באופן אוטומטי.

 .)2הפעלה /כיבוי של המסך
לחץ קצרות על לחצן ההפעלה כדי לכבות או להפעיל את המסך.
 .)3כיבוי
בעת כבוי ,המכשיר יכבה אוטומטית לאחר מספר שניות ,במקרים אחרים ,לחץ והחזק על לחצן ההפעלה למשך 3
שניות כדי לכבות את המכשיר .אל תוציא את כרטיס ה SDבצורה מסודרת על מנת שלא לפגוע בצילום האחרון
שהוקלט .אם ברצונך שההתקן יהיה במצב המתנה תוכל להקיש על לחצן ההפעלה.

לחץ במקום כלשהו על המסך כדי להציג את התפריט הראשי

תפעול וחיבור האפליקציה
.1התקנת האפליקציה לטלפון החכם
פתח את החיפוש בחנות האפליקציות ,בחיפוש יש לציין  blurams dashcamאו
סריקת הקוד הדו ממדי הבא להורדה והתקנה.

.2חיבור WIFI
פתח את הגדרות ה  Wi-Fiשל הטלפון החכם ובחר  DASH CAMרשת Blurams-xxxx :השתמש
בסיסמא  12345678כדי להתחבר וסיסמא בפינה השמאלית העליונה של מסך .SSID
.3הוראות APP
לאחר החיבור הפעל את האפליקציה כדי לראות וידאו חי ,עקוב אחר הנסיעה שלך ,שנה את הגדרות
המצלמה או הורד קטעי צילום שצולמו ותמונות.

