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Бутони на устройството                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. USB жак 

2. Слот за поставяне в 

автомобил 

3. Бутон Нагоре/WiFi/ 

/Lock  

4. Бутон Меню/Режими 

5. Бутон Надолу 

6. Power/Shutter/OK 

бутон 

7. LCD дисплей 

8. Лещи 

9. Микрофон 

10.Слот за карта памет 

11. Рестарт 

12. HDMI жак 

13. Високоговорител 
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Подготовка за употреба 

 Зареждане 

Това устройство има литиева батерия. Преди да 

използвате видеорегистратора за първи път, моля 

свържете правилно батерията по следния начин: 

1. Намерете USB жака на страничния панел 

2. Свържете устройството с компютър или зарядно 

чрез USB кабел. 

3. По време на зареждане, видеорегистратора трябва 

да е в режим Изключено, индикаторът показва 

червена светлина. 

4. При пълно зареждане, индикаторът ще спре да 

свети. Извадете USB кабела. 

 Поставяне на карта памет 

Поставете микро SD карта (не е включена в 

комплекта) преди употреба. Това устройство 

поддържа само микроSD карти със скорост равна или 

по-висока от клас 4. Максималната поддържана карта 

памет от този видеорегистратор е с размер до 32 GB. 
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Поставяне на карта памет: 

1. Изключете устройството чрез натискане и 

задържане на бутона Power. 

2. Поставете картата памет в слота по начина, 

показан на картинката. Ще чуете звук "клик", когато 

картата памет е поставена правилно в устройството. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премахване на картата памет: 

1. Изключете устройството чрез натискане и 

задържане на бутона Power. 

 

2. Използвайте нокътя си, за да извадите картата 

памет от слота. 
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1) Убедете се, че устройството е изключено преди 

да поставите или извадите картата памет. 

2) Моля форматирайте картата преди употреба. 

Натиснете бутона Menu за суич към иконата  , 

менюто за форматиране ще излезе на екрана. 

3) Ако ползвате лошо качество или фалшива карта 

памет, това ще доведе до сериозни проблеми 

като невъзможност за снимка или видео, 

повредени файлове и др. Препоръчваме да 

използвате утвърдени марки карти памет като 

Lexar, Kingston и др. 

4) Пазете картата памет чиста. 
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 Инсталиране на устройството в 

автомобил 

Моля инсталирайте устройството в автомобил като 

следвате следните стъпки: 

1. Фиксирайте устройството както е показано на 

картинката по-долу: 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поставете вакуум поставката в предната част на 

колата, след това натиснете надолу част 1, за да 

фиксирате устройството стабилно в автомобила. 

3. Свържете устройството със зарядното за кола в 

комплекта, след това свържете зарядното за кола със 

запалката на колата за нормална работа. 

 

Part 1 
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Основни операции 

 Включване и изключване 

Включване на устройството 

1. Стартирайте колата, видеорегистраторът започва 

да прави клипове автоматично. 

2. Натиснете Power бутона за включване на 

устройството когато не е свързано със зарядно за 

кола. 

Изключване на устройството 

1. При изключване на колата, устройството се 

изключва автоматично след като всички видео 

файлове са запазени. 

2. Натиснете и задръжте Power бутона за изключване 

на устройството. 

 Смяна на режимите 

Устройството има три режима на работа - видео 

режим, режим снимка и режим възпроизвеждане. 
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Задръжте дълго бутона "смяна на режимите". 

   Видео режим  Запис на видео клипове 

  Режим снимка Снимка  

  Режим 

възпроизвежд

ане 

Възпроизвеждане на 

записани файлове 

 

 Настройки на устройството 

1. Включете устройството. Натиснете бутона Menu и 

изберете иконата  , системните настройки ще се 

появят на дисплея. 

2. Натиснете Up/ Down бутона. 

3. Натиснете бутона OK за влизане в режим Опции. 

Натиснете бутона Up/Down за избор. 

4. Натиснете OK бутона за потвърждение. В същото 

време, устройството ще се върне към системното 

меню за настройки.  

Системното меню за настройки е следното: 
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Menu Опции и функции 

Beep  Избор дали да има звук или не 

Clock 

Settings 
Настройка на дата и час 

Language Избор на език 

TV System Избор на ТВ система 

Flicker Честота на премигване 

LCD 

Rotate 
Завъртане на дисплея 

LCD Power 

Save 
Изключване на дисплея 

Protect 

Level  
Настройка на нивото на защита 

Parking 

Monitor 

При тази функция, устройството 

прави автоматична снимка при пътен 

инцидент 

Reset 

Setup 
Фабрични настройки 

LDWS 

Calibration 

Това е нова функция за асистиранe 

при шофиране. Тази функция 

стартира автоматично, ако колата се 
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движи по магистрала с над 80 км/час 

или повече и се отклонява от 

платното за движение. Тази функция 

е подходяща за шофиране на дълги 

разстояния. 

FW 

Version 
Информация за фърмуера 

 

 Видео режим 

Запис на видео клипове 

1. След като устройството е включено, то започва да 

записва видео автоматично (ако Автоматичен запис е 

включен като функция). 

Ако сте в друг режим, задръжте продължително 

бутона Mode за прехвърляне във видео режим . 

След това натиснете бутона Shutter за стартиране на 

запис. 

2. Натиснете бутона Shutter отново за спиране на 

записа. 

3. По време на запис, продължителността ще се 
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показва в долния десен ъгъл на дисплея. 

4. По време на запис, натиснете Lock бутона за да 

заключите текущия видео файл. 

Настройки на видео режим 

1. Натиснете Menu бутона за прехвърляне към 

иконата , Настройките на видео режима се 

показват на дисплея. 

2. Натиснете Up/ Down бутона. 

3. Натиснете бутона OK за влизане в режим Опции. 

Натиснете Up/Down бутона. 

4. Натиснете OK бутона за потвърждение на избора 

си. В същото време устройството ще се върне в меню 

настройки на видео режим. 

Настройките на видео режим са следните: 

Menu Функции и опции  

Movie 

Mode  

Изберете резолюция за видеото. 

Опции: [2304x1296 30fps]/[1920x1080 

30fps]/[1280x720 60fps]/[1280x720 

30fps]. 

Movie 

Quality 

Изберете качество на видеото 

Опции: [Super Fine]/[Fine]. 
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Movie Clip 

Time 

Изберете времетраене на видеото 

Опции: [Close]/[1 минута]/[3 минути]/ 

[5 минути] 

Movie Off 

Time 

Изберете тази опция ако искате 

видеото да продължи след 

изключване на колата. Опции: [0 

мин]/[5 сек]/ 

[30 сек]/[1 мин]/[3 мин]. 

Auto 

Record 

Опция за автоматичен запис при 

включване на автомобила.  

Sound 

Record 

Активирайте или деактивирайте 

записът на звук. 

Exposure 

Настройка на експозиция за 

компенсиране на светлината. Решава 

проблемите при снимане на слаба 

или прекалено силна светлина.  

LDWS 

При тази функция, системата 

алармира когато колата се отдалечи 

от идеалната линия, По този начин 

напомня на водача да шофира по 

идеалната линия. 
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FCWS 

При тази функция, системата 

алармира шофьора 2.7 секунди 

преди да настъпи инцидент и 

предупреждава шофьора да набие 

спирачки. В същото време задните 

фарове премигват, което 

предупреждава следващите колата 

автомобили. 

 

   

 Режим снимка 

 

Правене на снимки 

1. Задръжте продължително бутона Режими за 

прехвърляне в режим снимка . 

2.  Натиснете Shutter бутона за правене на снимка. 

 

Настройка на режим снимка 

1. Натиснете Menu бутона за прехвърляне към 

иконата , настройките на режим снимка се 
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показват на дисплея. 

2. Натиснете Up/ Down бутона. 

3. Натиснете бутона OK за влизане в режим Опции. 

Натиснете Up/Down бутона. 

4. Натиснете OK бутона за потвърждение на избора 

си. В същото време устройството ще се върне в меню  

настройки на режим снимка.  

Настройките на режим снимка са следните: 

Menu Функции и опции 

Still Image 

Size 

Изберете резолюция на снимката 

Опции: [14M]/[12M]/[8M]/[5M]/[2M]. 

Still 

Quality 

Изберете качество на снимката. 

Опции: [Super Fine]/[Fine]. 

Exposure 
Настройка на експозиция за 

компенсиране на светлината 

White 

Balance  

Настройка на баланс на бялото 

Опции: [Auto]/[Daylight]/ 

[Cloudy]/[Fluorescent]/[Fluorescent1]/[Fl

uorescent2]. 

ISO 

Sensitivity  

Настройка на нивото на 

чувствителност 
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Опции:[Auto]/[ISO100]/[ISO200]/[ISO40

0]/[ISO800]/[ISO1600]. 

Color  
Добавя цвят към снимката. Опции: 

[Natural]/[Vivid]/[Pale]. 

Effect 

Добавя ефект към снимката 

Опции: 

[Normal]/[Sepia]/[B&W]/[Negative]. 

 

 Режим на възпроизвеждане 

Моля отбележете, че режимът на възпроизвеждане 

има два интерфейса. Ако устройството е във видео 

режим, при продължително задържане на бутона 

Режими два пъти, устройството показва интерфейса 

за възпроизвеждане на видео файлове. Иконата 

  се показва в горния ляв ъгъл на дисплея. 

Продължително задържане на бутона Режими три 

пъти и устройството влиза в режим на 

възпроизвеждане на снимки. Иконата  се показва 

в горния ляв ъгъл на дисплея. 
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Възпроизвеждане на видео файлове 

1. Натиснете Up/Down бутона. 

2. Натиснете Shutter бутона за стартиране на видео. 

При повторно натискане на бутона правите пауза. 

3. Натиснете продължително Menu бутона за 

връщане в режим на възпроизвеждане на видео 

файлове.  

Възпроизвеждане на снимки 

1 Натиснете Up/Down бутона. 

2. Натиснете Shutter бутона за да видите снимките на 

цял екран. 

3. Задръжте продължително бутона Menu за връщане 

в режим на възпроизвеждане на снимки..  

Настройки на режим на възпроизвеждане 

1. Натиснете бутона Menu за прехвърляне към 

иконата  , настройките на режима на 

възпроизвеждане се показват на дисплея. 

2. Натиснете Up/ Down бутона. 

3. Натиснете бутона OK за влизане в режим Опции. 

Натиснете Up/Down бутона. 
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4. Натиснете бутона OK за потвърждение на вашия 

избор. В същото време, устройството ще се върне в 

меню настройки на режим на възпроизвеждане.  

Настройките на режим възпроизвеждане са следните: 

Menu Функции и Опции  

Delete  Изтриване на файлове 

Опции: [Delete One]/[Delete All]. 

Protect  Предпазване на файлове от случайно 

изтриване 

Опции:[Protect One]/[Unprotect 

One]/[Protect All]/[Unprotect All]. 

Video 

Type 

Настройка на видео тип 

Опции: [Normal]/[Emergency].  

Сваляне на файлове на компютър 

Има два начина за сваляне на файлове от карта 

памет на компютър: 

 Като използвате четец на карти памет 

 Като свържете устройството към компютъра чрез 

USB кабел 

Използване на четец на карти памет 
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1. Поставете картата в четеца на карти памет. 

2. Отворете [My Computer] или [Windows Explorer] и 

кликнете два пъти на съответната икона, която 

представя картата памет. 

3. Копирайте снимки или видео на компютъра си. 

Свързване на устройството с USB кабел 

1. Изключете устройството. 

2. Натиснете и задръжте Down бутона и след това 

свържете устройството с компютъра чрез USB кабел. 

3. Устройството се включва автоматично, екранът 

показва USB икона. 

4. Отворете [My Computer] или [Windows Explorer] и 

кликнете два пъти на съответната икона. 

5. Копирайте снимки или видео на компютъра си. 

 

Wi-Fi режим 

Това устройство може да бъде управлявано от 

устройства с iOS или Android система. Преди да 

управлявате дистанционно това устройство, 
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сканирайте следните кодове, за да свалите 

приложението “Car DVR”. 

  

 

 

 

 

 

1. Задръжте дълго Wi-Fi бутона, Wi-Fi иконата се 

появява на дисплея.  

2. Влезте в настройките на вашия таблет или 

смартфон и търсете следния WiFi: 

CarDVR_Wifi_MV071 и въведете следната 

парола :1234567890. Кликнете за свързване. 

3. След успешна връзка, отворете приложението 

"SportCam" на вашия таблет или смартфон. Можете 

да правите снимки, записвате видео, сваляте и 

триете файлове. 

 4. Задръжте продължително “WiFi” бутона отново за 

изход от Wi-Fi режим.  

For IOS User For Android User 
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Спецификации 

Сензор 4 Mega Pixels CMOS 

LCD 

дисплей 
3" TFT LCD 

Резолюция  

Снимка:14M /12M /8M /5M /2M  

Видео: FHD 2304x1296@30fps/ 

FHD 1920x1080@30fps/ 

HD 1280x720@60fps/ 

HD 1280x720@30fps 

Лещи F2.5  f=4.15mm 

Shutter 

скорост 
1/2~1/2000 sec 

Баланс на 

бялото  

Auto/Daylight/Cloudy/Incandescent/ 

Fluorescent 

Експозиция +3.0 EV ~ -3.0 EV in 1.0EV increment 

Продължите

лна снимка  
3 Frames (per shot) 

Чувствителн

ост 
Auto/100/200/400/800 

Памет 
Micro SD card(up to 32GB) - Не е 

включена в комплекта. 
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Батерия Вградена литиева батерия 1100mAh 

Микрофон Вграден 

Високоговор

ител 
Вграден 

PC Interface Mini USB 2.0(Hi-Speed) 

Поддържан

а O/S  

Microsoft Windows XP, Vista, win7 

and above 

Размери 

& Тегло 
88(L)x54(W)x38(H)mm / 69.2g 

 

Декларацията за съответствие може да откриете на 

следния линк: 

http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/camer

a/xmart301g.pdf 


