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1.Лещи 

2.LED диод 

3. Бутон Нагоре  

4. Бутон Надолу 

5. Бутон запис (ОК - потвърждение)  

6. Бутон Меню - режим 

7. LCD екран 

8. USB порт 

9. AV-output изход 

10.Място за монтаж на стойка   

11. Бутон за Вкл/ Изкл.  

12. Бутон Меню  

13. Бутон за бързо рестартиране 

14. HDMI output 

15. Слот за Micro SD карта памет 
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Описание и особености 

◆ Поставяне на Micro SD карта памет 

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 

прикрепванAето на устройството към предното 

стъкло.  

1. Плъзнете стойката по релсите намиращи се в 

горната част на устройството, след което 
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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. 

Забележка:  

1. Устройството ще се включи автоматично и 

ще започне запис след свързването му със 

запалката на автомобила. 
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◆ Включване и изключване на устройството 

Включване: Натиснете и задръжте Power 

бутона за около 2 секунди, след което ще се 

появи стартиращ екран на дисплея на 

устройството. 

Изключване: Натиснете и задръжте същия 

бутон за 3 секунди, след което устройството ще 

се изключи. 

◆ Смяна на режими на работа 

DVR камерата има три режима на работа: видео, 

снимки и режим преглед 

Видео режим 

1. Натиснете и задръжте бутона за включване 

на устройството. 

2. След стартиране на устройството, то ще 
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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. 

 

 

 

 

 

Снимков Режим 

1. Натиснете бутона Mode, след което камерата 

ще премине в режим снимка и ще се появи 
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потвърждаваща икона за това в горния ляв ъгъл 

на екрана. 

2. Натиснете бутон Power / OK, за да направите 

снимка.  

 

 

 

 

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 
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видео или снимков материал. 

4. При този режим може да избирате дали да 

изтривате или да защитите направените вече 

файлове. 

 

 

 

 

◆ Меню настройки 

Устройството има 3 нива на настройки: Видео 

настройки, настройки на камера, общи 

настройки. 

1. Натиснете Бутона Menu за достъп до 

настройките. 

2. Посредством бутони - наляво и надясно 



 11 

може да избирате измежду вградените 

настройки. 

3. Натиснете OK, за да направите своя избор и 

отново OK за потвърждение на съответната 

настройка. 

◆ USB настройки 

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 
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на записаните върху паметта файлове. 

PC camera: При избор на режим PC camera, 

камерата може да се ползва като камера на PC. 

Video: Режим, в който може да прегледате 

записите си на самото устройство или да го 

заредите. 

◆ Преглед на файлове на телевизор или 

монитор: С помощта на Audio/Video кабел (не 

е включен в комплекта) свържете изхода AV Out 

или HDMI port на вашето устройство с AV или 

HDMI входа на вашия телевизор или монитор. 

Специални функции 

1. G-сензор функция - позволяваща при 

внезапна нестабилност на видео заснемането, 

устройството автоматично ще защити файла от 
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презапис. 

2. WDR - wide dynamic range 

(широко-динамичен обхват), подобрява 

качеството на записа, посредством бавно 

преминаване от светли към тъмни условия на 

заснемане. 

3. Непрекъснат запис. 

Автоматично включване/изключване, при 

употреба на адаптера за запалка 

Спецификации 

Лещи Шест стъкла с висока 

пропускливост при 

ниска осветеност. 

Ъгъл на виждане 140° градуса 

LCD екран 2.7 инча TFT 
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Резолюция 1080i/720p/WAGA/V

GA/QVGA 

Видео формат М-JPEG 

Снимков режим 12M/10M/8M/5M 

Формат на снимка JPEG 

Цикъл на записване Off/ 3 min/ 5 min/ 10 

min 

Допълнителна карта 

памет 

Micro SD card max 

32GB (не е включена 

в комплекта) 

DC вход DC5v ±1500ma 

Честота 50HZ/ 60HZ 

Капацитет на 

батерията 

400mAh 

Увеличение 4X digital 
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USB функция USB- disk/ PC Cam 

Input/ out put A/V /Micro USB& 

HDMI 

Работна Температура 

/Влажност 

0~40℃/ 10%~80% 

 

Декларацията за съответствие може да откриете 

на следния линк: 

http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformit

y/camera/xmart205B.pdf 

 


