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      Xmart CDR 202BDash Cam е компактен видеорегистратор, който може да 
заснема с високо качество в условия на ниска осветеност. Детектора на 
движение задейства камерата за незабавен запис, ако превозното средство е 
участвало в сблъсък. Видеорегистраторът започва записването незабавно, 
когато тръгнете с вашия автомобил, също можете да записвате извън 
превозното средство докато има заряд в батерията. 
 
     Характеристика: 
 

 1,5“ цветен дисплей 

 Full HD видео  

 Инфрачервен нощен режим 

 G-сензор 

 Loop recording (*) 

 Автоматично изключване 

 Дата и час като печат 

 Запис върху micro SD карта 

 Презареждаема батерия 
 
* Loop recordind e процес на непрестанно записване. Когато свърши паметта 
за запис, трие най – старите записи и ги заменя с нови. 
 
     В комплекта: 
 

 Видеорегистратор 

 Стойка за предното стъкло 

 DC адаптор за кола 

 USB кабел 
 
    Изглед на устройството: 
 

 
 



 
 

1. Бутон нагоре: 
- В режим на работа, приближава. 
- В менюто премества една позиция на горе. 

2. Червен LED индикатор, показва зареждане: 
3. Меню: 
4. Син LED индикатор: 

- Постоянен – в режим на готовност. 
- Мигащ – Запис. 

5. Бутон надолу:  
- В режим на работа, отдалечава. 
- В менюто премества една позиция на долу. 

6. ОК: 
- В режим запис, натиснете този бутон, за да започне / спрете запис на видео. 
- Използвайте този бутон, за да направите снимка във фото режим. 
- Потвърждаване на избора в меню. 
- Потвърждаване на промени в настройките. 

7. М: 
- Натиснете, за да заключите / запишете текущия запис от презаписване. 
- Използвайте този бутон за смяна между запис, фото и режим възпроизвеждане. 

8. Power: 
- Натиснете за да включите. 
- Натиснете и задръжте за изключване. 
- Когато устройството е включено, натиснете, за да включите/изключите 
инфрачервените светодиоди (нощно виждане). 

9. Дисплей. 
10.  USB Вход: 

- Свържете външното захранване за зареждане на батерията. 



- Свържете с компютър за трансфер на данни. 
11.  Слот за MicroSD карта памет. 
12.  Обектив. 
13. Слот за скоба 

- Свържете със стойката на предното стъкло. 
14.  Микрофон за запис на звук. 
15.  Бутон за рестарт. 
16.  Говорител. 

 

       Монтаж и захранване: 
 
   Поставяне на Micro SD карта памет / не е включена в комплекта/ 
При поставяне на micro SD картата в слота на устройството, ще чуете звук за 
потвърждение за правилното й инсталиране. 
    Зареждане на устройството 
Зареждането на устройството може да се осъществи посредством включения в 
комплекта USB кабел или с зарядното за кола. 
   Монтиране на устройството 
Включената в комплекта стойка спомага за прикрепването на устройството към 
предното стъкло. 

1. Плъзнете стойката по релсите намиращи се в горната част на устройството, 
след което поставете стойката върху избранo от вас удобно място на предното 
стъкло. 

2. За по-добро фиксиране към предното стъкло, натиснете заключващото ухото. 
3. Регулирайте ъгъла за ваше удобство и затегнете винта. 

   Включване на устройството в автомобила 
1. Поставете зарядното за колата в запалката на автомобила. 
2. Поставете края на USB кабела в USB порта на устройството. 
3. Устройството ще се включи автоматично и ще започне запис след свързването 

му със запалката на автомобила. 
4. В други случаи, натиснете бутона за захранване за включване или натиснете и 

задръжте за изключване. 
 
 

    Работа на батерията: 
 
   Въпреки че е предназначено предимно за използване в леки автомобили, 
можете да разчитате и на вградената му батерия до 3 минути. Живота на 
батерията зависи от осветеността в която снимате (ден/нощ) и резолюцията 
на видеото. Устройството започва да се зарежда когато го свържете с USB 
кабел. Когато зареждането започне LED индикаторът ще свети в червено. 
Когато батерията е напълно заредена индикаторът ще изгасне. Зареждането 
продължава около 90 минути. Иконата на състоянието на батерията ви 
показва колко пълна е тя. 

 
 

 



Работа с Xmart CDR 202BDash Cam: 
    DVR камерата има три режима на работа: видео, снимки и режим преглед. 
Тези режими също имат менюта които Ви помогнат да настройвате запис и 
снимки. Натиснете „М“ за да изберете режима който желаете. Иконата на 
избрания от Вас режим се появява в горния ляв ъгъл на екрана. 

     Видео режим 
1. Натиснете и задръжте бутона за включване на устройството. 
2. След стартиране на устройството, то ще премине автоматично във 

Видео режим и ще започне запис. Ще се появи символ на камера в 
горния ляв ъгъл на екрана. 

3. Натиснете бутона OK за стартиране на записа, като иконата за запис ще 
се появи в горния ляв ъгъл на екрана. Натиснете отново OK , за да 
спрете записа. 

    Меню за настройки на видео режим: 

Опция 
 

Изглед 

Описание 

Резолюция 
 
 

Настройте резолюцията на видеото (Max 1080p) 

Loop 

Recording 
 

Задава времето, за всеки запис. Ако изберете 
опцията "Off" след това файловете няма да бъдат 
презаписани на микро SD карта. Продължителността 
на тези записани файлове ще бъде около 10 минути. 

Eкспозиция 
 

Задава степента на яркост 

Датчик за 
движение 

 

Тази настройка дава възможност, декордера да 
започне записа, когато засече движение. 

Запис на  
звук  

Включва/изключва записването на звук. 

Печат с 
дата  

Показва или скрива датата/часа от записаното. 

G-сензор 
 

Открива значително или внезапно движение: 
автоматично заключва текущия запис. 

 



 
Снимков Режим 

1. Натиснете бутона Mode, след което камерата ще премине в режим 
снимка и ще се появи потвърждаваща икона за това в горния ляв ъгъл 
на екрана. 

2. Натиснете бутон Power / OK, за да направите снимка. 
 
     Меню за настройки на режим снимки: 
 

Опция Изглед Описание 

Таймер 

 

Задава разликата във времето за заснемане на 
изображение.Например, ако изберете 2s, това 
ще е разминаването във времето между 
натискането на OK бутон и завършената снимка. 

Резолюция 

 

Определя резолюцията на изображението. 

Непрекъснато 
снимане  

Активира режим на непрекъснато снимане, 
получавате до 3 снимки в едно кликване 

Качество 
 

Определя качеството на изображенията. 

Острота 
 

Определя яснотата на детайлите в образите 
да заснемете. 

Баланс на  
бялото  

Определя условията, за заснемане на 
изображение на базата на дадените 
възможности. 

ISO 
 

Увеличава или намалява 
светлочувствителността 

Експозиция 
 

Задава чувствителността на яркостта 

Anti-Shake 

 

Намалява трептенето на фотоапарата и улавя 
по-добро качество на изображението 

Бърз преглед 
 

Задава продължителността на времето за 
показване на изображението на екрана, след 
като е било зането. 

Печат с  
дата  

Показва или скрива датата/часа от записаното. 

 
    
 



   Преглед 
1. Натиснете и задръжте бутона Mode за 2 секунди във Видео режим, и на 

екрана ще се покажат файловете, което сте заснели. 
2. Натиснете бутона наляво/ надясно за избор на конкретен файл. 
3. Натиснете бутона ОК за възпроизвеждане на видео или снимков 

материал. 
4. При този режим може да избирате дали да изтривате или да защитите  

 
    Меню за настройки на режим преглед:  
 

Опция Изглед Описание 

Настройка 
дата/час 

 

Променете датата и часа като използвате 
бутоните нагоре и надолу и използвайте ОК за 
потвърждение. 

Автоматично 
изключване 

 

Определя продължителността на времето за 
автоматично изключване, когато устройството 
бездейства. 

Език 

 

Изберете между английски, испански, френски и 
португалски. 

Честота 

 

Изберете 50Hz или 60Hz и потвърдете с ОК. 

Скрийнсейвър 
 

Настройте време, след което екранът 
автоматично да се изключи след като е започнат 
запис. 

Завъртане на 
изображението 

 

Завъртете изображението. 

Форматиране 

 

Форматиране на картата памет. 

Фабрични  
настройки 

 

Връщане на всички заводски настройки. 

Фърмуер 
 

Версия на фърмуера. 

 
 
 
 
 
 
 
 



      Свържете с компютър:   
 
     Свържете камерата с вашия компютър посредством включения в комплект 
USB кабел. Ще имат възможност за избор измежду: Mass storage, PC camera, 
Video. Със стрелките наляво и надясно правите избор на опция, а със OK 
потвърждавате 
 
Mass storage: Изборът на режим Mass storage ще ви даде възможност за 
достъп до паметта на устройството през вашия компютър и преглед на 
записаните върху паметта файлове. 
 
PC camera: При избор на режим PC camera, камерата може да се ползва като 
камера на PC. 
 
 

     Отстраняване на проблеми: 
 

Общи проблеми Възможни решения 

Устройството не може да прави 
снимки или да записва видеоклипове. 
Устройството автоматично спира, 
когато записвате. 

 Уверете се че SD картата е 
форматирана и поставена 
правилно 

 Препоръчва се използването на 
SD карта минимум 4GB class 4 

Видеото е неясно. 
Уверете се, че по обектива няма 
отпечатъци от пръсти, пазете лещите 
чисти. 

Тъмни изображения при заснемане на  
вода/небе. 

Настройте чувствителността на 
яркостта. 

Лош цвят на изображението. 
Проверете настройките на баланса на 
бялото. 

Напречни ленти върху 
изображението. 

това се дължи на светлинната 
честота. Променете светлината 
честота в зависимост от моментната 
осветеност. 

Устройството не работи правилно. 

С помощта на карфица или разгънат 
кламер, натиснете и задръжте бутона 
за рестартиране за рестартиране на 
устройството. 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
   Характеристики: 
 
 

Екран 1,5 инча LCD 

Чипсет NT96220 

Поддържани операционни системи Windows 2000/XP/Vista/7/8/8,1/10 
Mac OS 10+/Linux(webcam/storage) 

Работна температура От  0°C  до  +50°C  

Температура на съхранение От  -10°C  до  +60°C  

Размер 66мм.х31мм.х41мм. 

Влажност От 10% до 90% 

Допълнителна памет /не е вкл. в 
комплекта/  

MicroSD (до 32GB) клас 4 или повече. 

Цикъл на записване Off, 1мин., 3мин., 5мин., 10мин. 

Видео резолюция 1920х1080/1280х720/848х480/640х480
/320х240 

Ъгъл на виждане 140° 

Приближаване 4X дигитално 

Захранване 12V зарядно за кола 

 входящ 12V; 24V 

 изходящ DC 5V/1A 
 

Батерия 110mAh вградена Li-полимерна 
батерия 

Video frame rate 30 FPS 

Сензор за изображения 1/3“ 

Тип на сензора 1,3 MP CMOS 

Запис на звук Да  

G-сензор Да 

Снимков режим 12M/10M/8M/5M 

Видео кодек MJPG 

Видео формат AVI 

Аудио Кодек PCM 

 
Копие от декларацията за съответствие на производителя може да откриете на:  
http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/camera/xmart202b.pdf 
 


