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Вітаємо Вас із придбанням автомобільного відео 
реєстратора Xvision F3000.

Цей посібник містить повну інструкцію з викори-
стання відеореєстратора, у тому числі такі речі, як 
функціональність, установки, установки керівництво, 
також специфікацію продукту. Перед використанням 
реєстратора уважно прочитайте цей посібник. Ми щиро 
сподіваємося, що наш продукт буде відповідати всім Ва-
шим вимогам і прослужить Вам довгий час.

Сертифікат якості F3000
Цей продукт сертифіковано відповідно до стандарту 

ДСТУ 4210-2003; ДСТУ 4211 — 2003 контролю якість та 
відповідає всім стандартам, щоб гарантувати безпеку 
наших клієнтів. 

Запобіжні заходи
1) Уникайте ударів, падінь та механічних пошкод-

жень пристрою.
2) Не зберігати та не використовувати прилад, у дуже 

холодних або гарячіх місцях.
- Температура зберігання : від -20 ˚С до +40˚С
- Температура використання : від +5˚С до +40˚С
3) Уникайте впливу на відеореєстратор прямих со-

нячних променів.
4) У випадку, якщо пристрій протягом тривалого 

часу перебував в умовах низької температури, перед 
підключенням і запуском обов’язково прогрійте його до 
температури експлуатації.

5) Не використовуйте хімічні засоби для чищення 
пристрою. Будь ласка, використовуйте м’які тканини для 
очищення корпусу та лінзи.
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6) Не намагайтесь ремонтувати відео реєстратор 
самостійно. У разі виникнення будь-яких поломок, 
зверніться до продавця або до сервісного центру.

7) Завод-виробник та продавець не несе 
відповідальності за збитки, що виникли у разі викори-
стання відеозаписів та даних, отриманих за допомогою 
цього відеореєстратора.

Важлива інформація
•	Не встановлюйте та не вилучайте SDкарту пам’яті за 
умови увімкненого живлення або роботи пристрою 
від з’ємного  акумулятора. Це може призвести до пору-
шень в роботі відеореєстратора. Перед встановленням 
або видаленням карти  пам’яті, переконайтеся, що жив-
лення приладу було вимкнуто щонайменше 30 секунд 
тому, а всі індекатори реєстратора згасли щонайменше 
10 секунд тому.
•	Перш ніж почати експлуатацію відео реєстратора, 
виконайте точне налаштування  дати і часу, оскільки 
у випадку некоректних налаштувань дати і часу відео 
реєстратор може зупинити запис.
•	Інтервал часу між натисканнями кнопок керування  
має складати принаймні 0,5 секунд. У протилежному 
випадку може знадобитися перезавантаження.
•	Уважно підключайте кабель живлення до пристрою. 
Не переплутайте кабель живлення відеореєстратора 
з кабелем живлення радар-детектора або навігатора, 
які можуть маті напругу живлення +12В. У разі такого 
підключення, пристрій може вийти з ладу. 
•	Після підключення кабелю живлення пристрою не ви-
микайте живлення принаймні 20 секунд. Це потрібно 
для коректної роботи схеми заряду акумулятора.

Укр.
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•	Якщо після запуску двигуна, за умови підключення 
кабелю живлення, реєстратор не перейшов у режим за-
пису, від’єднайте шнур живлення на 10 секунд, а потім 
підключіть його знову.
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Елементи керування
1. Фото/відео – використовується для здобуття 

фотознімку. У меню налаштувань натиснення 
підтверджує налаштування. У меню перегляду відео 
відповідає за початок відтворення і закінчення, так 
само як при, перегляді фото.

2. Увім/вім, меню – кнопка включення і виключення при-
ладу / меню налаштувань. 

3. MODE - вибір режиму («відео», «фото», «режим пере-
гляду архіву»)/ перегляду і входу в меню налаштувань. 
Під час відеозапису натиснення приведе до блокування 
файлу від перезапису.

4. AV – відео вихід. 
5. TF карта – слот для карти пам’яті. Не вставляйте і не 

виймайте карту пам’яті при підключеному живленні 
або вимкнених індикаторах.

6. Індикатор стану – червоний: зарядка; синій: у роботі; 
миготливий синій: запис.

7. Дисплей.
8. MIC - мікрофон.
9. Вгору, повернення - вгору (навігація по меню, 

збільшення параметра EV).
10. Вниз, перемотування - (навігація по меню, зменшення 

параметра експозиції EV).
11. HDMI – відео вихід в  HDMI -форматі.
12. USB – роз’їм живлення і підключення до ПК.
13. RESET - скинути.
14. Місце кріпення.
15. ІЧ освітлення. 
16. Спікер.
17. Об’єктив.
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Підготовка карти пам’яті
•	Ви можете використовувати відеореєстратор при 
підключеному адаптері живлення і автономно від 
акумуляторної батареї (близько 10 хвилин). 
•	У включеному стані індикатор (6) стану світиться 
синім кольором, під час процесу запису - миготливим 
синім. При підключеному живленні і процесі заря-
ду акумулятора додається свічення червоним кольо-
ром. При повному заряді або відключеному живленні 
індикатор (6) не світиться червоним кольором. Виз-
начити стан приладу можна не лише по свіченню 
індикаторів, але і на дисплеї.
•	Після підключення живлення відеореєстратор ав-
томатично включається і переходить в режим запису, 
ручне включення і натиснення кнопки фото/відео (1)  
не потрібне.
•	Після відключення живлення відеореєстратор авто-
матично коректно закінчує запис, зберігає відеофайли 
і вимикається. Попереднє (перед виключенням за-
палення) ручне виключення приладу не потрібне. 
Проте при необхідності Ви можете уручну вимкнути 
відеореєстратор шляхом тривалого натиснення кноп-
ки вкл/викл, меню (2). Знову включити реєстратор 
можна цією ж кнопкою.

Примітка: Не вимикайте відеореєстратор уручну, якщо 
він знаходиться в режимі запису, оскільки можливі втрати 
останніх записаних фрагментів. Спочатку зупините запис, 
потім вимкнете пристрій.

Примітка: Якщо Ви не можете зупинити запис за допомо-
гою кнопки фото/відео (1), швидше за все в реєстраторові акти-
вований режим запису по детектору руху. Відключення режиму 
запису по детектору дозволить повністю вимикати запис за 
допомогою кнопки фото/відео (1).

Укр.
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Рекомендація: Використовуйте режим запису з 
мінімальною тривалістю відеороликів (3 хвилини). В цьому ви-
падку досягається мінімальна тривалість пауз між роликами.

У режимі роботи «відео» або «фото» кнопки вгору/
вниз регулюють параметр експозиції відеокамери.

Перед використанням відеореєстратора необхідно 
обов’язково провести попереднє форматування кар-
ти пам’яті за допомогою спеціалізованих утиліт. 
Рекомендуємо використовувати безкоштовну утиліту SD 
Formatter. Використовуючи пошукові системи, Ви може-
те безкоштовно викачати її з безлічі інтернет-ресурсів 
або з порталу http://www.sdcard.org.

Таке форматування необхідне для оптимізації досту-
пу до карти пам’яті. На відміну від стандартного форма-
тування засобами Windows, утиліта проводить форма-
тування згідно специфікації SD Memory Card Format, що 
приводить до істотного підвищення швидкості доступу 
відеореєстратора до карти пам’яті. Також SD Formatter 
(при виборі опції Format. Size Adjustment=on) створює 
оптимальну структуру файлової системи (розмір кла-
стера і ін.).
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При використанні карти пам’яті без попереднього 
форматування відеореєстратор може не виробляти запис 
або виробляти з тривалими паузами між відеороликами. 
Форматування в SD Formatter дозволяє звести паузи до 
мінімуму.

Використовуйте лише високошвидкісні SDHC TF кар-
ти, з маркіровкою С4 або С6 і вище.

Якщо на карту не можливо зробити запис, можливо 
карта не потрібного формату або необхідно виробити 
форматування карти, для цього можливо використову-
вати даний пристрій.

Підготовка відеореєстратора
Перед початком роботи необхідно провести 

попереднє налаштування відеореєстратора. За умовчан-
ням (заводські налаштування) основні параметри робо-
ти виставлені оптимально, але у будь-якому випадку Вам 
необхідно набудувати точний час і дату. Це необхідно і 
для коректної роботи режиму запису і для подальшого 
аналізу записаних відеофрагментів (прив’язка до часу).
•	Не підключаючи відеореєстратор до живлення і пере-
конавшись, що всі індикатори погашені, вставте карту 
пам’яті в роз’їм. Карта пам’яті вставляється контакта-
ми у бік дисплея. 
•	Під’єднайте блок живлення реєстратора в роз’їм 
припалювача і подайте на реєстратор живлення. 
Відеореєстратор після включення автоматично перехо-
дить в режим запису, тому на початку роботи Ви поба-
чите зображення з камери в реальному часі і індикатор 
режиму запису. 

Укр.



 - 11 - 

- індікатор заряду батареї, зверніть увагу на зобра-
ження

•	Для того, щоб попасти в меню налаштувань 
реєстратора рекомендуємо Вам спочатку вимкну-
ти запис, натисненням кнопки «фото/відео» (за-
пис вимикається з деякою затримкою, оскільки 
відбувається закриття і збереження файлу з останнім 
відеороликом), а потім натиснути кнопку «меню». 
•	Навігація за пунктами меню здійснюється за допо-
могою кнопок вгору і вниз, перехід в підміню і вибір 
параметрів кнопкою «фото/відео» (1). Вихід з підміню і 
основного меню здійснюється кнопкою «меню» (2).

Основні функції
В режимі відеокамери і фото. 
Натискуйте кнопку «Почати запис» для початку запи-

су відео, а потім натисніть кнопку ще раз для закінчення 
запису. Під час процесу запису червоний значок 
блиматиме на екрані. 

Для вибору режиму підсвічування (спалахи) вико-
ристовуйте кнопку вниз (10), яка перемикає режими 
підсвічування. При вимкненні підсвічування на екрані 
буде ікона, при включеній . Для вибору режи-
му мікрофону використовуйте кнопку вгору (9), яка 
перемикає режими мікрофону. 

повний              середній              низький          критичний

REC
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Режими відео 
1. Для переходу між режимами натискуйте копку 

MODE. У режимі перегляду відео/фото, буде список 
раніше зроблених відео і фото. Для вибору скористай-
теся кнопками вгору/вниз, для відтворення кнопкою 
увім/вим, меню. 

2. У режимі відтворення натискайте кнопку увім/вим 
меню для початку і паузи програвання, кнопки  вгору/
вниз для перемотування відео, натискуйте увім/вим, 
меню для виходу з режиму програвача.

3. Видалення: у режимі перегляду відео використовуй-
те кнопки вгору/вниз для входу в меню видалення 
файлів. 

4. Блокування: у режимі перегляду відео використовуй-
те кнопки вгору/вниз для входу в меню блокування 
файлів. 

Порада: при зйомках фото/відео запобіжите випадкове 
трясіння для більш кращої якості зйомки.

Укр.
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Безперервно

Датчик руху

Записування при 
вкл.

1280x720 1920x1080 VGA 640x480 
Визначає роздільну здатність запису-
ваних відеороликів. 

Рекомендується: використан-
ня режиму 1920x1080, 30fps, якщо в 
реєстраторові використовується кар-
та пам’яті об’ємом 8-32Gb.

1 хвилина; 3 хвилини; 5 хвилин; вим 
– Налаштування тривалості запи-
суваних відеороліків. При повному 
заповненні Micro SD карти пам’яті, за-
пис вироблятиметься по верх раніше 
записаних. 

Рекомендовано: вибирати 
тривалість роликів рівну 3 хвили-
нам, оскільки при мінімальній довжині 
роликів паузи між ними стають 
непомітними.

Увім./Вим. 
Включає і відключає режим автома-
тичного запису по детектору руху у 
полі зору камери. Мінімальний час за-
пису відповідає часу, налагодженому 
в пункті «Розмір відеофрагментів». У 
цьому режимі на дисплеї з’являється 
піктограма

Увім./Вим. 
Включає і відключає режим автоматич-
ного запису при запуску автомобіля: 
при підключенні відеореєстратора до 
мережі автомобіля запис почнеться 
через 3 сек. після запуску автомобіля.

Роздільна здатність 

Меню налаштувань відео
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 Меню налаштувань 

Укр.
Затримка вимкнення: при підключенні 
до автозарязнику пристрій автоматич-
но/10/20/30/20/30 сек. вимкнеться.

Затримка вмикання: при 
підключенні до автозарязнику 
пристрій автоматично /10 сек. 
увімкнеться.

Штамп часу, дати, логотипу і ін. 
інформації на відео і на фото.

Вибір мови відображений у меню 
елементів.

Функції форматування TF картки.

РР/ММ/ДД
Налаштування дати і часу. 
Рекомендовано перед використан-
ням провести точне налаштуван-
ня дати і часу, а також періодично 
перевіряти правильність цих на-
лаштувань у відеореєстраторі.
Використовуваний формат дати:  
ГГ/ММ/ДД (Рік; Месяц; День). Вико-
ристовуваний формат часу: 24-часо-
вий.

NTSC/PAL

Затримка викл.

Затримка вкл.

Відео штамп

Мова

Формате

Налаштування 
часу

Налаштування 
часу
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Звук

Авт. вимк. екрану

Тримати заряд

Частота світла

Увім./Вим. - кнопкою (9)
Вмикає і вимикає вбудований 
мікрофон, тон, звук. 

Рекомендовано: використо-
вувати реєстратор з включеним 
мікрофоном, оскільки аудіоканал 
дає додаткову інформацію. при 
розгляді спірних дорожніх ситуацій.
Регулювання гучності вбудованого 
динаміка.

Рекомендовано: на самому по-
чатку використання реєстратора 
вибирати рівень, достатній для 
контролю включення і вимкнення.

Можливість набудувати автоматич-
не виключення відеореєстратора на 
необхідний Вам час: вим/30/60сек.

Можливість налаштувати режим 
енергозбереження. Пристрій авто-
матично вимикається під час про-
стою.

Auto 50 Hz 60 Hz у відповідність з 
місцевою частотою енергопоста-
чання. Налаштування параметрів 
вбудованої  відеокамери Налашту-
вання різкості фото і відео.
Баланс білого: в різних умовах 
зйомки використовуйте більш 
відповідний режим. Налаштування 
експозиції фото і відео. 

На території України 
рекомендуємо застосовувати ча-
стоту 50 Hz.
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Укр. Налаштування гос. номеру: введіть 
гос. номер машини для відображення 
штампу на відеозаписі.

Автоматичне оновлення часу.

Налаштування часового поясу. 
На території України часовий пояс 
GMT +02:00 

Налаштування G-sensor: фіксує стан 
в трьох осьових плоскостях, при 
сильній зміни якої приведе до ав-
томатичного блокування файлу від 
перезапису. Має 8 рівнів чутливості 
(викл/1/2/3/4/5/6/7). Чим менше зна-
чення тим менше чутливість.

Значення за умовчанням: повер-
нення до заводських налаштувань ; 
інформація про систему, інформація 
про карту пам’яті.

Наст штампа 
номера

Автообновл. часу

Наст-и час. пояса

Датчик удару

Система

Примітка: 
- Дозвіл фото за умовчанням 3.1 М. 
- При підключенні до автомобільного зарядного при-

строю: при відключенні двигуна пристрій автоматично 
вимкнеться після 30 секунд. 

- Після підключення зовнішнього GPS, пристрій 
починає автоматично шукати супутник. На дисплеї в 
нижньому лівому кутку з’явитися ікона жовтого кольору  

, коли супутник буде знайдений ікона стане зеленого 
кольору        (опционально).



 - 17 - 

Після закінчення налаштування, не забудьте 
увімкнути запис, натиснувши кнопку фото/відео. 

Встановите відеореєстратор на лобовому склі 
автомобіля і подайте на нього живлення. 

Для навігації по теках карти пам’яті і початку про-
гравання файлів необхідно використовувати кнопку 
MODE(3), вгору(9), вниз(10) і меню(2). Ви можете пере-
глядати записи безпосередньо з меню відеореєстратора. 
Також Ви можете підключити відеореєстратор до ПК 
або hdmi-входу телевізора, використовуючи відповідні 
кабелі. Найбільш зручним способом є вилучення карти 
пам’яті з реєстратора і перегляд запису на ПК.

Відеореєстратор формує архів відеоданих в такому 
форматі: 
•	Теки на карті пам’яті вигляду Г/М/Д (Год/Месяц/
День). 
•	Імена файлів відеороликів вигляду DR H/М/S (Час/
Мінута/ Секунда).  

Приклад: Файл [411/411] 20131009 090143.mov[DXVA], 
що знаходиться в теці  20131009 090143, означає, що за-
пис був зроблений 10 жовтня 2013 року. у 09:01 мін, 43 се-
кунд.

Перегляд з меню реєстратора 
Для того, щоб попасти в меню перегляду реєстратора 

Вам необхідно перейти в режим «перегляд», використо-
вуючи кнопку MODE (двократне натиснення з режиму 
«відео»). Для навігації по теках карти пам’яті і початку 
програвання файлів необхідно використовувати кноп-
ки вгору(9), вниз(10) і фото/відео(1). У режимі «пере-
гляд» кнопка меню(2) відповідає за підміню видалення 
відеофайлів і форматування карти пам’яті. Для виходу 
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з режиму «перегляд» необхідно натискувати кнопку 
MODE(3).

Режим фотографування 
За допомогою кнопки MODE(3) (однократне натис-

нення з режиму «відео») Ви також можете зайти в ре-
жим фотоапарата і натисненням кнопки фото/відео(1)  
зробити знімок. Для виходу з меню перегляду викори-
стовуйте кнопку MODE(3). 

Кут огляду камери  
Дозволу запису

Параметри відео 
Параметри фото 
Запис звуку 
Відключення звуку 

Дисплей 
Інтерфейс USB 

Підтримка карт пам’яті 

Циклічний запис відео  

Живлення 

Вага, грам 

Відеовихід HDMI

Можливість повороту 
камери 

Відображення дати 
і часу 
Автоматичне включення 
при подачі живлення 

Кріплення на скло 

Габарити, мм.  

170° ширококутний об’єктив
Від 1280x720-1920x1080, 30 кадрів в секунду

H. 264 (передові технології), формат:MOV 
JPG Maximum output pixel: 3.0 mega pixels
Так
Так, за допомогою кнопки вгору 

3’’, 16:9 TFT LCD, вбудований 
Так

SDHC, до32 Гб Макс, мікро SD карти, клас 6

Так

5 В ВР 12-24(V) від припалювача

71.5

AV (CVBS) термінал: композитний TV output 
сігнал NTSC/PAL  Високий інтерфейс терми-
нала ТВ визначення: HDMI Видеовихід 

Так

Так

Так, у режимі запису

Вакуумне

96,2 х52,8х 26,5

Технічні характеристики

Укр.
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Можливі несправності
Если при нормальных условиях эксплуатации воз-

никли проблемы, обратитесь к советам ниже:
1. Неможливо записати фото/відео: 

- Прокрути TF карту, можливо вона захищена від 
запису.

2. Зупинка фото/відеозйомки: 
- Перевірте TF карту, потрібна високошвидкісна 
(маркірована класом 4 або 6). 

3. Не чітке, размивчате фото/відео зображення: 
4. Можливо, об’єктив забруднений, протріть об’єктив 

спеціальними засобами очищення об’єктивів. Реко-
мендовано при кожному використанні. 

5. Горизонтальні лінії, що уриваються, на екрані. 
- Причиною є невірне налаштування  “частота 
джерела світла”, слід налаштувати “50Нz” або “60Нz” 
відповідно до місцевої частоти електропостачання.

6. Пристрій не включається. 
Пристрій має бути підключене до USB, якщо робота 
пристрою по колишньому не почалася, спробуйте на-
тиснути на кнопку скидання, яка знаходиться нижче 
роз’єму USB.
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Благодарим Вас за покупку автомобильного видеоре-
гистратора X-vision F3000.

Данное руководство содержит полную инструкцию 
по пользованию видеорегистратора, в том числе такие 
вещи как функциональные возможности, настройки, ре-
комендации по установке, а так же спецификацию  про-
дукта. Перед использованием регистратора пожалуйста 
внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Мы 
искренне надеемся, что наш продукт будет соответство-
вать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое 
время.

Сертификат качества F3000
Данный продукт прошел сертификацию по стандар-

ту ДСТУ 4210-2003; ДСТУ 4211-2003 контроля качества 
и соответствует всем стандартам, чтобы гарантировать 
безопасность наших клиентов. 

Меры предосторожности
1. Избегайте ударов, падений и механических повреж-

дений прибора.
2. Не храните и не используйте прибор в слишком 

холодных или горячих местах. 
- Температура хранения: от -20 ˚С до +40˚С 
- Температура использования: от +5˚С до +40˚С

3. Избегайте воздействия на видеорегистратор прямых 
солнечных лучей.

4. В случае если оборудование в течение продолжитель-
ного времени находилось в условиях низкой темпера-
туры, перед подключением и запуском обязательно 
прогрейте его до температуры эксплуатации.

5. Не используйте химические средства для чистки 
устройства. Пожалуйста, используйте мягкую ткань 
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Рус. для очистки корпуса и линзы.
6. Не пытайтесь ремонтировать видеорегистратор само-

стоятельно. В случае возникновения каких-либо по-
ломок, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

7. Завод-изготовитель и продавец не несут ответствен-
ности за убытки, возникшие в результате использова-
ния видеозаписей и данных, полученных при помощи 
настоящего видеорегистратора.

Важная информация
•	Не  устанавливайте  и  не  изымайте  SD карту  памя-
ти  при условии включенного питания или работы 
устройства от съемного аккумулятора. Это может при-
вести к нарушениям  в  работе видеорегистратора. Пе-
ред установкой или изъятием карты памяти убедитесь, 
что питание прибора было отключено поменьшей мере 
30 секунд назад, а все индикаторы регистратора погас-
ли по меньшей мере 10 секунд назад.
•	Перед   началом эксплуатации обязательно выпол-
ните точную настройку даты и времени, посколь-
ку в случае некорректных настроек  даты  и  време-
ни видеорегистратор может прекратить запись.  
- Интервал времени между нажатиями  кнопок управ-
ления должен составлять как минимум 0,5секунды. В 
противном случае может понадобиться перезагрузка 
с помощью отключения питания аккумулятора видео-
регистратора.
•	Внимательно подключайте кабель питания к 
устройству. Не  перепутайте кабель питания видео-
регистратора. С кабелем питания   радарного детек-
тора  или  навигатора, которые могут получать напря-
жение питания +12 В. 
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В  случае такого подключения устройство может вы-
йти из строя. 
•	После  подключения  кабеля  питания  к устройству 
не  выключайте питание как минимум 20 секунд. Это 
необходимо для корректной работы схемы заряда ак-
кумулятора.
•	Если после запуска двигателя, с условием подключе-
ния кабеля питания, регистратор не перешел в режим 
записи, отключите кабель питания на 10 сек., потом 
подключите его снова.
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Рус.

При установки 
кронштейна 
вставти в паз 
и нажмите рычажок

USB подключение
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Элементы управления
1. фото/видео – используется для получения фото-

снимка. В меню настроек нажатие подтверждает на-
стройку. В меню просмотра видео отвечает за начало 
воспроизведения и окончания, так же при просмотре 
фото. 

2. вкл/выкл, меню – кнопка включения и выключения 
прибора / меню настроек.

3. MODE - выбор режима («видео», «фото», «режим 
просмотра архива»)/ просмотра и входа в меню настро-
ек. Во время видеозаписи нажатие приведет к блокиров-
ки файла от перезаписи.

4. AV – видео выход.
5. TF карта – слот для карты памяти. Не вставляйте 

и не вынимайте карту памяти при подключенном пита-
нии или выключенных индикаторах.

6. Индикатор состояния – красный: зарядка; синий: в 
работе; мигающий синий: запись.

7. Дисплей 3’’ LCD.
8. MIC - микрофон
9. Вверх, возврат - вверх (навигация по меню, увеличе-

ние параметра EV).
10. Вниз, перемотка - (навигация по меню, уменьшение 

параметра экспозиции EV).
11. HDMI – видео выход в  HDMI-формате 
12. USB – разъем питания и подключения к ПК
13. RESET – сброс настроек
14. Место для крепления
15. IR подсветка.
16. Динамик
17. Объектив
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Подготовка карты памяти
•	Вы можете использовать видеорегистратор при под-
ключенном адаптере питания и автономно от аккуму-
ляторной батареи (около 10 минут).
•	Во включенном состоянии индикатор (6) состояния 
светится синим цветом, во время процесса записи - 
мигающим синим. При подключенном питании и про-
цессе заряда аккумулятора добавляется свечение крас-
ным цветом. При полном заряде либо отключенном 
питании индикатор (6) не светится красным цветом. 
Определить состояние прибора можно не только по 
свечению индикаторов, но и на дисплее.
•	После подключения питания видеорегистратор ав-
томатически включается и переходит в режим записи, 
ручное включение и нажатие кнопки фото/видео (1) не 
требуется.
•	После отключения питания видеорегистратор авто-
матически корректно заканчивает запись, сохраняет 
видеофайлы и выключается. Предварительное (перед 
выключением зажигания) ручное выключение прибо-
ра не требуется. Однако при необходимости Вы можете 
вручную выключить видеорегистратор путем длитель-
ного нажатия кнопки вкл/выкл, меню (2). Снова вклю-
чить регистратор можно этой же кнопкой.

Примечание: Не выключайте видеорегистратор вручную, 
если он находится в режиме записи, так как возможны потери 
последних записанных фрагментов. Сначала остановите за-
пись, затем выключите устройство.

Примечание: Если Вы не можете остановить запись при 
помощи кнопки фото/видео (1), скорее всего в регистраторе ак-
тивирован режим записи по детектору движения. Отключение 

Рус.
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режима записи по детектору позволит полностью выключать 
запись при помощи кнопки фото/видео (1).

Рекомендация: Используйте режим записи с минимальной 
длительностью видеороликов (2 минуты). В этом случае дости-
гается минимальная длительность пауз между роликами.

В режиме работы «видео» или «фото» кнопки вверх/
вниз регулируют параметр экспозиции видеокамеры. 

Перед использованием видеорегистратора необходи-
мо обязательно провести предварительное форматиро-
вание карты памяти при помощи специализированных 
утилит. Рекомендуем использовать бесплатную утилиту 
SD Formatter. Используя поисковые системы, Вы може-
те бесплатно скачать ее с множества интернет-ресурсов 
либо с портала http://www.sdcard.org.

Такое форматирование необходимо для оптимизации 
доступа к карте памяти. В отличие от стандартного фор-
матирования средствами Windows, утилита проводит 
форматирование согласно спецификации SD Memory 
Card Format, что приводит к существенному повыше-
нию скорости доступа видеорегистратора к карте памя-
ти. Также SD Formatter (при выборе опции Format. Size 
Adjustment=ON) создает оптимальную структуру фай-
ловой системы (размер кластера и др.).
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Рус. При использовании карты памяти без предваритель-
ного форматирования видеорегистратор может не про-
изводить запись либо производить с продолжительны-
ми паузами между видеороликами. Форматирование в 
SD Formatter позволяет свести паузы к минимуму.

Используйте только высокоскоростные SDHC TF кар-
ты, с маркировкой С4 или С6 и выше.

Если на карту не возможно сделать запись, возмож-
но карта  не токо формата либо необходимо произвести 
форматирование карты, для этого возможно использо-
вать данное устройство.

Подготовка видеорегистратора
Перед началом работы необходимо провести пред-

варительную настройку видеорегистратора. По умолча-
нию (заводские настройки) основные параметры работы 
выставлены оптимально, но в любом случае Вам необхо-
димо настроить точное время и дату. Это необходимо и 
для корректной работы режима записи и для последу-
ющего анализа записанных видеофрагментов (привязка 
ко времени).
•	Не подключая видеорегистратор к питанию и убедив-
шись, что все индикаторы погашены, вставьте карту 
памяти в разъем. Карта памяти вставляется контак-
тами в сторону дисплея.
•	Подключите блок питания регистратора в разъ-
ем прикуривателя и подайте на регистратор питание. 
Видеорегистратор после включения автоматически 
переходит в режим записи, поэтому в начале работы 
Вы увидите изображение с камеры в реальном времени 
(сквозной канал) и индикатор режима записи.
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индикатор заряда батареи, обратите внимание на кар-
тинку:

•	Для того чтобы попасть в меню настроек регистра-
тора рекомендуем Вам сначала выключить запись, на-
жатием кнопки «фото/видео» (запись выключается с 
некоторой задержкой, так как происходит закрытие и 
сохранение файла с последним видеороликом), а потом 
нажать кнопку «меню».
•	Навигация по пунктам меню осуществляется при по-
мощи кнопок вверх и вниз, переход в подменю и выбор 
параметров кнопкой «фото/видео» (1). Выход из подме-
ню и основного меню осуществляется кнопкой «меню» 
(2).

Основные функции
В режиме видеокамеры и фото:
Нажмите кнопку «Начать запись» для начала записи 

видео, а затем нажмите кнопку еще раз для окончания за-
писи. Во время процесса записи красный значок . 
будет мигать на экране.

Для выбора режима подсветки (вспышки) используй-
те кнопку вниз(10), которая переключает режимы под-
светки. При выключенной  подсветки на экране будет 
иконка , при включеной

полный              средний              низкий          критический

REC
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Режим видео.
1. Для перехода между режимами нажмите копку 

MODE. В режиме просмотра видео/фото, будет спи-
сок ранее сделаных видео и фото. Для выбора вос-
пользуйтесь кнопками вверх/вниз,для воспроизведе-
ния кнопкой вкл/выкл, меню.

2. В режиме воспроизведения нажмите кнопку вкл/
выкл, меню для начала и паузы проигрывания, кноп-
ки  вверх/вниз для перемотки видео, нажмите вкл/
выкл, меню для выхода из режима проигрывателя.

3. Удаление: в режиме просмотра видео используйте 
вверх/вниз для входа в меню удаления файлов.

4. Блокировка: в режиме просмотра видео используйте 
вверх/вниз для входа в меню блокировки файлов.

Совет: при съемки фото/видео предотвратите случайную 
тряску для более лучшего качества съёмки.

Рус.



 - 31 - 

Цикл записи

Рус. Меню настроек видео

Датчик движения

1280x720 1920x1080 Определяет разре-
шение записываемых видеороликов.

Рекомендуется: использование 
режима 1920x1080, 30fps, если в реги-
страторе используется карта памя-
ти объемом 8-32Gb и режима

1 минута; 3 минуты; 5 минут; выкл 
– Настройка длительности записы-
ваемых видеороликов. При полном 
заполнение Micro SD карты памяти, 
запись будет производиться по верх 
ранее записанных.

Рекомендуется: выбирать дли-
тельность роликов равную 2 минутам, 
так как при минимальной длине роли-
ков паузы между ними становятся не-
заметными.

Вкл./Выкл.
Включает и отключает режим авто-
матической записи по детектору дви-
жения в поле зрения камеры. Мини-
мальное время записи соответствует 
времени, настроенном в пункте «Раз-
мер видеофрагментов». В этом режиме 
на дисплее появляется пиктограмма 

Рекомендуется: не включать 
режим записи по детектору при дви-
жении на дороге. Вы можете Использо-
вать этот режим в припаркованном 
на длительное время автомобиле.

Разрешение
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Рус. Запись при вкл

Задер-а выкл

Задер-а вкл

Видео штамп

Видео штамп

Формат

Наст-ки времени

Вкл./Выкл.
Включает и отключает режим ав-
томатической записи при запуске 
автомобиля:при подключении видео-
регистратора к сети автомобиля запись 
начнется спустя 3 сек. после запуска 
автомобиля.

Задержка выключения: при подключе-
нии к автозаряднику устройство авто-
матически/10/20/30 сек. выключиться.

Задержка включения: при подключе-
нии к автозаряднику устройство авто-
матически/10 сек. включиться.

Штамп времени, даты, логотипа и др. 
информации на видео и на фото.

Выбор языка отображения пунктов 
меню.

Функция форматирование TF карты.

ГГ/ММ/ДД
Настройка даты и времени.

Рекомендуем: перед использовани-
ем провести точную настройку даты 
и времени, а также периодически про-
верять правильность этих настроек в 
видеорегистраторе. Используемый фор-
мат даты: ГГ/ММ/ДД
(Год: Месяц:День). Используемый фор-
мат времени: 24-часовой.

Меню настроек
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Тип TV

Звук

Авт выкл. экрана

Сохранять заряд

Частота света

NTSC/PAL

Вкл. Выкл. - кнопкой (9)
Включает и отключает встроенный 
микрофон, тон, звук.

Рекомендуется: использовать 
регистратор со включенным микрофо-
ном, так как аудиоканал дает дополни-
тельную информацию при рассмотре-
нии спорных дорожных ситуаций.
Регулировка громкости встроенного 
динамика.

Рекомендуется: в самом начале 
использования регистратора выбирать 
уровень, достаточный для контроля 
включения и выключения.

Возможность настроить автомати-
ческое выключение видеорегистра-
тора на необходимое Вам время: 
выкл/30/60сек.

Возможность настроить энергосбере-
гающий режим. Устройство при про-
стое автоматически выключиться.

Auto 50 Hz  60 Hz в соответствие с мест-
ной частотой энергоснабжения.
Настройка параметров встроенной ви-
деокамеры
Настройки резкости фото и видео.
Баланс белого: в различных условиях 
съёмки успользуйте более подходящий 
режим.
Настройки экспозиции фото и видео.

На территории Украины рекоменду-
ем применять частоту 50 Hz.



 - 34 - 

Настройки гос номера: введите гос но-
мер машины для отображения штампа 
на видеозаписи.

Автоматическое обновление времени.

Настройка часового пояса.
На территории Украины часовой 
пояс GMT +02:00

Настройки G-sensor: фиксирует со-
стояние в трех осевой плоскости, при 
сильном изменение которой произ-
ведет автоматическое блокирование 
файла от перезаписи. Имеет 8 уровней 
чувствительности(выкл/1/2/3/4/5/6/7). 
Чем меньше значение тем меньше чув-
ствительность.

Значение по умолчанию: возврат к за-
водским настройкам ; информация о 
системе, информация о карте памяти.

Наст штампа 
номера

Автообновл. врем.

Накст-и час. Пояса

Датчик удара

Система

Примечание:
1) Разрешение фото по умолчанию 3.1 М.
2) При подключении к автомобильному зарядному устрой-

ству: при отключении двигателя устройство автоматически 
выключится после 30 секунд.

3) После подключения внешнего GPS, устройство начинает 
автоматически искать спутник. На дисплеи в нижнем левом 
углу появиться иконка желтого цвета        , когда спутник будет 
найден иконка станет зеленого цвета        (опционально).

После окончания настроек не забудьте снова вклю-
чить запись нажатием кнопки фото/видео.

Рус.



 - 35 - 

Установите видеорегистратор на лобовом стекле ав-
томобиля и подайте на него питание.

Для навигации по папкам карты памяти и начала 
проигрывания файлов необходимо использовать кноп-
ку MODE(3), вверх(9), вниз(10) и меню(2). Вы можете 
просматривать записи непосредственно из меню виде-
орегистратора. Также Вы можете подключить видеоре-
гистратор к ПК или HDMI-входу телевизора, используя 
соответствующие кабели. Наиболее удобным способом 
является изъятие карты памяти из регистратора и про-
смотр записи на ПК.

Видеорегистратор формирует архив видеоданных в 
таком формате:

- Папки на карте памяти вида Г/M/Д (Год/Месяц/
День).

- Имена файлов видеороликов вида DR H/M/S (Час/
Минута/ Секунда).

Пример: Файл [411/411] 20131009_090143.mov[DXVA], находя-
щийся в папке  20131009_090143, обозначает, что запись была 
сделана 10 октября 2013 года. в 09:01 мин, 43 секунд.

Просмотр из меню регистратора
Для того чтобы попасть в меню просмотра регистра-

тора Вам необходимо перейти в режим «просмотр», ис-
пользуя кнопку MODE (двукратное нажатие из режима 
«видео»). Для навигации по папкам карты памяти и на-
чала проигрывания файлов необходимо использовать 
кнопки вверх(9), вниз(10) и фото/видео(1). В режиме 
«просмотр» кнопка меню(2) отвечает за подменю уда-
ления видеофайлов и форматирования карты памяти. 
Для выхода из режима «просмотр» необходимо нажать 
кнопку MODE(3).
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Рус. Режим фотосъемки
При помощи кнопки MODE(3) (однократное нажа-

тие из режима «видео») Вы также можете зайти в режим 
фотоаппарата и нажатием кнопки фото/видео(1) сделать 
снимок.

Для выхода из меню просмотра используйте кнопку 
MODE(3).

Угол обзора камеры  
Разрешения записи

Параметры видео 
Параметры фото 
Запись звука
Отключение звука 

Дисплей 
Интерфейс USB 

Поддержка карт памяти 

Циклическая запись видео 

Питание 

Вес, грамм 

Видеовыход HDMI

Возможность поворота 
камеры 

Отображение даты и 
времени 
Автоматическое включе-
ние при подаче питания 

Крепление на стекло

Габариты, мм.  

170˚ широкоугольный объектив
От 1280x720 до 1920x1080, 30fps

Н.264 (технология сжатия видео), MOV 
JPG Maximum output pixel: 3.0 mega pixels
Да
Да, через кнопку вверх

3’’, 16:9 TFT LCD, встроенный 
Да

SDHC, до 32 GB  max, Micro SD card, class 6

Да

5В, БП 12-24V от прикуривателя

71.5

AV (CVBS) терминал: композитный TV output 
сигнал NTSC/PAL Высокий интерфейс тер-
минала ТВ определения: HDMI Видеовыход 

Да

Да

Да, в режиме записи

Вакуумное

96,2х52,8х26,5

Технические характеристики
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Возможные неисправности
Если при нормальных условиях эксплуатации воз-

никли проблемы, обратитесь к советам ниже:
1. Невозможно записать фото/видео: 

- Проверить TF карту, возможно она защищенаот 
записи.

2. Остановка фото/видеосъемки:  
- Проверить TF карту, необходима высокоскоростная 
(маркированная классом 4 или 6).

3. Не четкое, размывчатое фото/видео изображение: 
Возможно, объектив запачкан, протрите объектив 
специальными средствами очистки объективов. Ре-
комендуется при каждом использовании.

4. Горизонтальные прерывающиеся линии на экране: 
Причиной является неверная настройка “частота ис-
точника света”, следует настроить “50Hz” или “60Hz” в 
соответствии с местной частотой электроснабжения.

5. Устройство не включается. 
Устройство должно быть подключено к USB, если 
работа устройства по прежнему не началась, попро-
буйте нажать на кнопку сброса, которая распологает-
ся на ниже разъема USB.



Карты памяти Автошины Чемоданы и дорожные сумки Автомобильные масла Автохолодильники

Ароматизаторы в машину Долгосвежие розы Оплетки на руль Системы видеопарковки Зажигалки

FM-трансмиттеры Автомобильные мониторы и
ТВ

Солнцезащитные шторки Кабели для видео и аудио Промывки и очистители

Подогрев сидений Стеклоподъемники Проекторы на лобовое стекло Фляги и бурдюки Комплекты ксенонового
света

https://f.ua/shop/karty-pamyati/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=karty-pamyati
https://f.ua/shop/karty-pamyati/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=karty-pamyati
https://f.ua/shop/avtoshiny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=avtoshiny
https://f.ua/shop/avtoshiny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=avtoshiny
https://f.ua/shop/chemodany-i-dorozhnye-sumki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=chemodany-i-dorozhnye-sumki
https://f.ua/shop/chemodany-i-dorozhnye-sumki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=chemodany-i-dorozhnye-sumki
https://f.ua/shop/avtomobilnye-masla/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=avtomobilnye-masla
https://f.ua/shop/avtomobilnye-masla/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=avtomobilnye-masla
https://f.ua/shop/avtoholodilniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=avtoholodilniki
https://f.ua/shop/avtoholodilniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=avtoholodilniki
https://f.ua/shop/aromatizatory-v-mashinu/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=aromatizatory-v-mashinu
https://f.ua/shop/aromatizatory-v-mashinu/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=aromatizatory-v-mashinu
https://f.ua/shop/dolgosvezhie-rozy-florich/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=dolgosvezhie-rozy-florich
https://f.ua/shop/dolgosvezhie-rozy-florich/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=dolgosvezhie-rozy-florich
https://f.ua/shop/opletki-na-rul/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=opletki-na-rul
https://f.ua/shop/opletki-na-rul/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=opletki-na-rul
https://f.ua/shop/sistemy-videoparkovki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sistemy-videoparkovki
https://f.ua/shop/sistemy-videoparkovki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sistemy-videoparkovki
https://f.ua/shop/zazhigalki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=zazhigalki
https://f.ua/shop/zazhigalki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=zazhigalki
https://f.ua/shop/fm-trasmittery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=fm-trasmittery
https://f.ua/shop/fm-trasmittery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=fm-trasmittery
https://f.ua/shop/avtomobilnye-monitory-i-tv/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=avtomobilnye-monitory-i-tv
https://f.ua/shop/avtomobilnye-monitory-i-tv/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=avtomobilnye-monitory-i-tv
https://f.ua/shop/avtomobilnye-monitory-i-tv/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=avtomobilnye-monitory-i-tv
https://f.ua/shop/solncezaschitnye-shtorki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=solncezaschitnye-shtorki
https://f.ua/shop/solncezaschitnye-shtorki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=solncezaschitnye-shtorki
https://f.ua/shop/kabeli-dlya-video-i-audio/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kabeli-dlya-video-i-audio
https://f.ua/shop/kabeli-dlya-video-i-audio/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kabeli-dlya-video-i-audio
https://f.ua/shop/promyvki-i-ochistiteli/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=promyvki-i-ochistiteli
https://f.ua/shop/promyvki-i-ochistiteli/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=promyvki-i-ochistiteli
https://f.ua/shop/podogrev-sidenij/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=podogrev-sidenij
https://f.ua/shop/podogrev-sidenij/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=podogrev-sidenij
https://f.ua/shop/steklopodemniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=steklopodemniki
https://f.ua/shop/steklopodemniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=steklopodemniki
https://f.ua/shop/proektory-na-lobovoe-steklo/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=proektory-na-lobovoe-steklo
https://f.ua/shop/proektory-na-lobovoe-steklo/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=proektory-na-lobovoe-steklo
https://f.ua/shop/flyagi-i-burdyuki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=flyagi-i-burdyuki
https://f.ua/shop/flyagi-i-burdyuki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=flyagi-i-burdyuki
https://f.ua/shop/komplekty-ksenonovogo-sveta/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=komplekty-ksenonovogo-sveta
https://f.ua/shop/komplekty-ksenonovogo-sveta/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=komplekty-ksenonovogo-sveta
https://f.ua/shop/komplekty-ksenonovogo-sveta/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=komplekty-ksenonovogo-sveta
https://f.ua/shop/avtomobilnye-videoregistratory/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=avtomobilnye-videoregistratory
https://f.ua/shop/avtomobilnye-videoregistratory/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=avtomobilnye-videoregistratory

