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Първи стъпки
ВНИМАНИЕ
Вижте Important Safety and Product Information ръководство
в кутията на продукта за предупреждения за продукта и
друга важна информация.

Общ преглед на устройството

Натиснете, за да включите устройството.
Задръжте за 3 секунди, за да изключите устройството.
Изберете, за да се върнете към предишната страница.

1 Изключете устройството.
2 Натиснете картата, докато щракне.
3 Освободете картата.
Картата се изважда от слота.

Поставяне на устр. на предното стъкло
ЗАБЕЛЕЖКА
Лепилото е предназначено за дълготрайна инсталация и може
да е трудно за премахване. Трябва внимателно да обмислите
мястото на монтиране, преди да инсталирате монтажното.
Преди да можете да монтирате лепилото върху предното
стъкло, температурата на околната среда трябва да бъде от
21 ° до 38 ° C (от 70 ° до 100 ° F).
1 Почистете предното стъкло с вода или алкохол и кърпа
без влакна.
Предното стъкло не трябва да съдържа прах.
2 Отстранете защитното фолио от монтажното лепило.

Изберете за преминете през менюта или страници.
Изберете за преминете през менюта или страници.
От визьора изберете да запазите снимка.
Задръжте, за да запазите видеоклип.
Изберете, за да изберете опция в менюто.

Поставяне на карта с памет
За да запишете видео, трябва да поставите съвместима
карта с памет.
в слота
.
1 Поставете картата

3 Поставете стойката на мястото за монтиране.
СЪВЕТ: Лепилото е изключително лепкаво. Избягвайте да
докосвате лепилото до предното стъкло, докато стойката не
е правилно позиционирана и подравнена.
4 Натиснете стабилно стойката върху предното стъкло
и натиснете за 30 секунди.
Това помага да се осигури правилното свързване на
монтажното лепило с предното стъкло.

2 Натиснете, докато щракне.
Форматиране на картата с памет
Устр. изисква карта с памет, форматирана с файловата
система FAT32.
Можете да използвате устр., за да форм. картата си чрез
тази файлова система. Трябва да форм. картата с памет
поне веднъж на всеки 6 месеца, за да удължите полезния
живот на картата с памет. Трябва да форм. нова карта с
памет, ако не е форм. под FAT32.
ЗАБЕЛЕЖКА: Форматирането на картата с памет изтрива
всички видеоклипове, снимки и данни на картата.
1 Свържете устройството към захранването.

2 Изберете Settings > Camera > Format Card.
3 Дръжте камерата свързана към захранването, докато

форматирането приключи.
Когато форматирането приключи, камерата показва
съобщение и започва запис.

Свързване на устр. към захр. на автомобила
1 Включете захранващия кабел в USB порта на устройството.

Премахване на картата с памет
ЗАБЕЛЕЖКА
Изваждането на картата с памет, докато устр. е включено,
може да доведе до загуба на данни или повреда на устр.
Първи стъпки
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Ръчно изключване на устройството
Когато устройството е свързано към
захранване свързано със запалаването на автомобила, то
се изключва автоматично, когато загасите автомобила.
Задр за 3 секунди.
Устройството се изключва.

Главно меню

2 Прекарайте захр. кабел в електр. контакт на автомобила.
Можете да използвате всеки от включените кабели, за да
осигурите захранване на камерата. По-дългият
захранващ кабел е проектиран да бъде за скрит монтаж.
За да скриете кабела от 4 м , го прокарайте зад
тапицерията на автомобила по предното стъкло, вратата
или таблото.

От визьора натиснете или , за да преминете през главното
меню, и натисн. , за да отворите елемент от менюто.
Gallery: Позволява ви да преглеждате и управлявате
записани видеоклипове и снимки.
Travelapse: Позволява ви да стартирате и да спрете
записването на Travelapse ™ .
Voice Control: Позволява ви да активирате и
деактивирате функциите за гласово управление.
Garmin Drive App: Позволява ви да сдвоите камерата с
вашия смартфон и приложението Garmin Drive ™.
Settings: Позволява ви да настройвате функциите на
камерата, да променяте системните настройки и да
преглеждате системна информация.

Dash Cam записване
ЗАБЕЛЕЖКА
Някои юрисдикции регулират или забраняват използването на това
устройство. Ваша е отговорността да знаете и спазвате
приложимите закони и права за неприкосновеност на личния живот
в юрисдикции, в които планирате да използвате това устройство.

3 Включете захранващия кабел на Garmin Dash Cam

Камерата записва видео на картата с памет. По подразбиране
устройството незабавно започва да записва видео, когато се
включи, и продължава да записва, докато не се изключи. Ако
картата с памет е пълна, устройството автоматично изтрива
най-старото несъхранено видео, за да създаде място за ново
видео.
Когато опцията за незабавно изтриване на несъхранените
видеоклипове е активирана, устройството непрекъснато изтрива
Задаване на разположението на камерата
незаписаното видео повече от три минути и изтрива всички
незаписани видеоклипове всеки път, когато е изключено. Тази
Можете да монтирате устройството в ляво, в центъра или в
функция е достъпна само за определени региони. Когато камерата е
дясно на предното стъкло. За да постигнете най-добра
настроена на поддържан регион, можете да активирате или
производителност, трябва да зададете опцията за
деактивирате тази функция в настройките на камерата.
поставяне на камерата, за да укажете местоположението.
1 Изберете Settings > Driver Assistance > Camera Placement.Можете да запазите видеозапис, за да
предотвратите
Изберете Horizontal Placement, и изберете
2
презаписването или изтриването му.
хоризонталното разположение на камерата.
3 Изберете Vehicle Height.
Запазване на видеозапис
4 Изберете опция:
По подразбиране устройството използва сензор за откриване
•
Ако шофирате голям автомобил, като ван
на евентуален инцидент и автоматично записва видеозапис
или камион, изберете Tall.
преди, по време и след откритото събитие. Можете също така
да записвате видео файловете ръчно по всяко време.
• Ако шофирате кола, изберете Normal.
Задр .
Ръчно включване на устройството
Устройството запаметява видеозаписа преди, по време и след
Преди да включите устройството, като използвате
задърж. .
батерията, трябва напълно да заредите батерията.
Картата с памет има ограничено място за съхранение.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато устройството е свързано към
След като запишете видеозапис, трябва да прехвърлите
захранване включено със запалване, то се включва
записа на компютъра или на вашия смартфон.
автоматично, когато запалите автомобила.
Избор .
Откриване на събитие
Устройството се включва.
По подразбиране устройството използва сензор за
откриване на възможни инциденти и автоматично записва
видеоклиповете преди, по време и след откритото събитие.
Видеоклипът е подпечатан с датата, час и местоположение
на събитието.
Mini в захранващия адаптер.
4 Включете захранващия адаптер в електр. контакт.
5 Ако е необходимо, завъртете ключа за запалване на
автомобила, за да осигурите захранване.
Устройството се включва.
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Dash Cam записване

Включване или изкл. на звуковия запис

3 Задр или за да се върнете назад или напред през видеото.

Устройството може да записва аудио с помощта на
вградения микрофон, докато записва видео. Можете да
включите или изключите аудио запис по всяко време.
Изберете Settings > Camera > Record Audio.

Изтриване на видео или снимка

Докато държите бутона, устройството увеличава
ЗАБЕЛЕЖКА
скоростта, с която се движи през видеото. Времето на
Някои юрисдикции могат да забранят записването на звук в
отметката се показва в долния ляв ъгъл на видеоклипа.
превозното средство или да изискват от всички пътници да са
4 Когато намерите видеото, който искате да зап., избор >
запознати със записа и да дадат съгласие, преди да записвате
Save.
аудио в автомобила. Ваша отговорност е да знаете и спазвате
Устройството запаметява триминутен видеоклип.
всички закони и ограничения за вашата юрисдикция.

Заснемане на снимка

• Докато гледате видео, избор > Delete > Yes.
• Докато прегл. снимка, избер. > Yes.

Видеоклипове и снимки на вашия компютър

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои мултимедийни плейъри може да не
поддържат възпроизвеждане с висока резолюция.
Видеоклиповете и снимките се съхраняват в DCIM
директорията на картата с памет на камерата.
Travelapse
Видеоклиповете се съхраняват във формат MP4 и снимките
Функцията Travelapse улавя бързо движение на вашето
се съхраняват в JPG формат. Можете да преглеждате и
пътуване, което ви позволява да споделите кратко видео на
прехвърляте снимки и видеоклипове, като свържете картата
всички места, които сте пътували. Записът на Travelapse не
с памет или устройството към компютъра.
спира записа на камерата.
Видеоклиповете и снимките са подредени в няколко папки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Записът Travelapse не е достъпен, когато е
ЗАБЕЛЕЖКА: Незапазените видеоклипове и Travelapse
активирана опцията за незабавно изтриване на незаписано
видеа не са налични, когато е активирана опцията за
видео.
незабавно изтриване на несъхранено видео
100EVENT: Съдържа видеоклипове, запазени
Записване на Travelapse видео
автоматично, когато устройството открие инцидент.
Можете да стар. и спрете ръчно записа по време на пътуване,
като използвате главното меню или гласовите команди.
101PHOTO: Съдържа снимки.
Устройството продължава да записва обичайните кадри на
102SAVED: Съдържа видеокл., записани ръчно от потребителя.
видеокамерата, докато записва Travelapse видеоклип.
103PARKM: Съдържа видеоклипове, запазени при паркиране.
• За да записвате Travelapse видео, изберете опция:
104TLPSE: Съдържа Travelapse видеоклипове.
◦ От главното меню изберете Travelapse > Start.
105UNSVD: Съдържа незаписани видеоклипове. Устройството
◦ Кажете OK, Garmin, Start Travelapse.
презаписва най-старото несъхранено видео, когато мястото
за съхранение на незаписани видеоклипове е пълно.
• За да спрете записването с Travelapse, изберете опция:
◦ От главното меню изберете Travelapse > Stop.
Свързване на камерата към компютъра
Можете да свържете камерата с компютъра, за да
◦ Кажете OK, Garmin, Stop Travelapse.
инсталирате актуализации на софтуера или да прехвърлите
видеоклипове и снимки. Трябва да се свържете с компютър,
Преглед на видеоклипове и картини
като използвате по-късия 1,5 м кабел, включен в комплекта.
ЗАБЕЛЕЖКА: По-дългият захранващ кабел, предоставен с
Устройството спира записването и сигналите са забранени,
вашето устройство, е предназначен само за захранване и
докато гледате видеоклипове или снимки.
не може да се използва за свързване към компютъра.
1 Избор > Gallery.
1 Включете малкия край на кабела за данни в micro-USB
2 Изберете опция:
порта на камерата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Незапазените видеоклипове и Travelapse не
2 Включете по-големия край на кабела за данни в USB
са налични, когато е активирана опцията за незабавно
порта на компютъра.
изтриване на несъхранено видео.
В зависимост от операционната система на компютъра,
• За да видите зап. видеа, изберете Saved Videos.
устройството се появява по различен начин.
• За да видите зап. паркинг видеа, изб. Parked Videos.
• За да видите запазените снимки, изберете Pictures.
• За да прегледате Travelapse, изберете Travelapse.
Функции и предупреждение
• За да видите последните незапазени видеа,
Вашият
видеорегистратор предоставя функции, които могат да
изберете Unsaved Videos.
помогнат за по-внимателното шофиране, дори когато шофирате в
3 Изберете видеоклип или снимка.
позната област. Устройството възпроизвежда звуков тон или
съобщение и показва информация за всеки сигнал. Можете да
Запазване на незаписани видеоклипове
разрешите или забраните звуковия тон за някои типове предупр.
Можете да прегледате незаписаните кадри в галерията и да
Предупреждение за сблъсък: Устройството ви предупреждава,
запазите видеоклипове от незаписаните кадри. Тази
когато установи, че не поддържате безопасно разстояние между
функция не е налична, когато е активирана опцията за
вашия автомобил и превозното средство пред вас.
незабавно изтриване на незаписаното видео.
Предупреждение за напускане на лентата: Устройството
1 Избор > Gallery > Unsaved Videos.
ви предупреждава, когато открие, че неволно пресичате
границата на лентата.
2 Изберете ден и час.
Неспасеното видео за този период започва да се възпр.
От визьора изберете
.
Устройството запаметява снимката в картата с памет.

Преглед на видеоклипове и снимки
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Go сигнал: Устройството възпроизвежда тон и показва
сигнал, когато трафика започне да се движи.
Камери за скорост: Устр. възпр. тон и показва огран. на
скоростта и разстоянието до камерата за скорост.
Камери за червен светофар: Устройството възпр. тон и
показва разстоянието до камерата.

Forward Collision система
ВНИМАНИЕ
Системата за предупреждение за сблъсък (FCWS) е само за
информация и не замества вашата отговорност за спазване
на всички пътни условия, спазване на всички правила за
движение и използване на най-безопасното решение. FCWS
разчита на камерата, за да осигури предупреждения за
приближаващи превозни средства и може да има ограничена
функционалност в условия на слаба видимост. За повече
информация посетете garmin.com/warnings.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички
области или за всички модели на продукта.
FCWS функция ви предупреждава, когато устройството
открие, че не се поддържа безопасна дистанция между
вашия автомобил и автомобила пред вас. Устройството
определя скоростта на превозното средство, с помощта на
GPS и изчислява приблизително безопасна дистанция на
базата на скоростта. FCWS се активира автоматично,
когато скоростта на автомобила надвишава 48 km / ч .
Когато устройството открие, че сте твърде близо до
автомобила пред вас, то възпроизвежда звуков сигнал и
предупреждение се появява на екрана.

Forward Collision - съвети за ефективност
Няколко фактора влияят на функционирането на
системата за предупреждение за сблъсък (FCWS). Някои
условия могат да попречат на функцията.
•
FCWS се активира само когато скоростта на
автомобила надвишава 50 km / h.
• FCWS не може да засече превозно средство пред вас,
когато изгледа на камерата бъде закрит от дъжд,
мъгла, сняг, слънце,фаровете или тъмнина.
• Функцията FCWS може да не функционира правилно, ако
камерата е неправилно поставена.
• Функцията FCWS не може да засече превозни средства
на по-голямо от 40 м разстояние или по-малко от 5 m.
• Функцията FCWS може да не функционира правилно, ако
настройките на разположение на камерата не показват
правилно височината на превозното средство или
поставянето на вашето устройство в превозното средство.

функционалност в условия на слаба видимост. За
повечеинформация, посетете garmin.com /warnings.
Функцията LDWS ви предупреждава, когато устройството открие
че пресичате границата на платното. Например, устройството ви
сигнализира ако пресечете лентата или преминете в насрещното
платно за движение. Функцията LDWS ви предупреждава само,
когато скоростта на автомобила надвишава 64 km / h. Сигналът
се намира в лявата или дясната страна на екрана, за да се
посочи коя лента пресичате.

ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри LDWS резултати, трябва да
настроите опцията Разполагане на камерата, за да окажете
местоположението на вашето устройство в превозното средство.

Lane Departure Warning съвети за ефективност
Няколко фактора се отразяват на работата на системата за
предупреждение при напускане на лентата (LDWS). Някои условия
могат да попречат на функцията LDWS.
• Функцията LDWS ви предупреждава само, когато
скоростта на автомобила надвишава 65 km / h.
• Функцията LDWS не дава сигнали за определени типове
пътища, като магистрални рампи или сливащите ленти.
• Функцията LDWS може да не функционира правилно, ако
настройките на разположение на камерата не показват
правилно височината на превозното средство или
поставянето на устройство в превозното средство.
• Функцията LDWS изисква ясен, непрекъснат изглед на
разделителните ленти.
◦ Напускането на лентата не се засича в случайте в
който се закриват от дъжд, мъгла, сняг, слънце или
отблясъци от фаровете, пътно строителство, или
всякакво друго визуално възпрепятстване.
◦ Напускането на лентата може да не работи ако раздел. линии
са разместени, липсващи или силно износени.
• Функцията за LDWS може да не работи на изключително
широки, тесни или с много завои пътища.

Go сигнали

Go сигнала издава тон и показва известие, когато спрянлото
движението пред вашето превозно средство започне да се
движи отново. Този сигнал се появява само след като
превозното средство пре д вас се е преместило на значително
разстояние а автомобила ви остава неподвижен. Тази функция
използва камерата за откриване на спряно или движещо се превозно
средство и изисква ясна видимост на пътя.

Lane Departure Warning система
ВНИМАНИЕ
Система за предупреждение при напускане на лентата
(LDWS) е само за информация и не замества ваша
отговорност да спазвате пътните условия, всички правила
за движение и използвате на най-безопасното решение.
LDWS разчита на камерата, за да осигури предупреждения
за напускане на лентата, като може да има ограничена
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Функции и предупреждение

Червени светофари и камери за скорост

• Ако е първото Garmin устройството, което свързвате с
вашия смартфон, приемете лицензионните
споразумения за приложения на Garmin Drive.
ЗАБЕЛЕЖКА
Garmin не носи отговорност за достов. или послед. от ползв.
• Ако сдвоите допълнително устройство Garmin или
на данните за червен светофар или камера скорост.
камера с вашия смартфон, изберете Add a Device.
5
Следвайте
инструкциите на екрана, за да завършите
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е достъпна за всички
процеса на сдвояване и настройка.
региони или продуктови модели.
Появява се основното табло за управление. След като
Информацията за червени светофари и камери за
устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично,
превишена скорост е налична в някои области за някои
когато са включени и са в обхвата.
модели продукта. Устройството ви предупреждава, когато
наближите камера за скорост или червен светофар.
Преглед на видеоклипове и
• Можете да използвате софтуера Garmin Express
снимки на вашия смартфон
™(garmin.com/express) за да актуализирате базата с
данни. Трябва да се актуализират често устройството,
Преди да можете да гледате видеоклипове и снимки на
за да получите най-актуална информация.
вашия смартфон, трябва да сдвоите устройството
Garmin Dash Cam Mini с приложението Garmin Drive.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството спира записването и сигналите
Гласов контрол
са забранени, докато гледате видеоклипове или снимки.
Функцията за гласов контрол ви позволява да контролирате
1 От приложението Garmin Drive на вашия смартфон
вашата камера, като казвате думи и команди.
изберете Review Footage.
ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията за гласов контрол не се предлага
2 Изберете опция:
за всички езици. Можете да използвате тази функция,
•
За да видите запазена снимка или видеоклип,
докато интерфейсът е настроен на неподдържан език, но
изберете файл от Saved Footage категорията.
трябва да се изговаряте командите на английски език.
• За да видите последните видеокл., които не са били
запазени, изберете видео от Temporary Footage.
Контролиране на камерата с
®

помощта на гласови команди

1 Кажете OK, Garmin за да актив. функ. за гласово управл.
Камерата издава тон и започва да слуша за команда.
Кажете
команда:
2
• За записване на видео, кажете Save Video.
• За да направите снимка, кажете Take a Picture.
• За да запишете аудио с видеото, кажете Record Audio.
• За да запишете видео без звук, кажете Stop Audio.
• За да започнете Travelapse, кажете Start Travelapse.
• За да спрете Travelapse, кажете Stop Travelapse.
Камерата издава тон, когато разпознае вашата команда.

Изтриване на видео или снимка със смартфон
1 Когато преглеждате списъка със запазени видеа или
снимки на вашия смартфон, изберете Select.
2 Изберете един или повече файлове..
3 Избор .

Изрязване и експортиране на видео
Можете да отрежете дължината на видеоклипа си, за да
премахнете ненужните кадри, преди да го експортирате.
1 От приложението Garmin Drive изберете Review Footage.

2 Изберете видеоклип.
3 Плъзнете лентата на видеото наляво или надясно

Включване и изкл. на гласовото управлеение 4
Избор

> Voice Control > Settings > Disable.

Съвети за гласовото управление
• Говорете с нормален глас, директно на устройството.
• Намалете фоновия шум, за да се увеличи точността
на разпознаването на гласа.
• Преди всяка команда, кажете OK, Garmin.
• Слушайте за тона за потвърждение, че камерата
успешно е приела командата.

Сдвояване с вашия смартфон
Можете да сдвоите вашата камера с вашия смартфон и
приложението Garmin Drive ™. Приложението ви позволява
да настроите мрежа с множество камери, да променяте
настройките на камерата и да преглеждате, редактирате и др.
1 От магазина за приложения на вашия смартфон
инсталирайте приложението Garmin Drive.
2 Включете камерата и дръжте устройството и вашия
смартфон на 3 метра (10 фута) едно от друго.
Отворете
в телефона си приложението Garmin Drive.
3

4 Изберете опция:

за да намалите дължината на видеоклипа.
Изберете Export.
ЗАБЕЛЕЖКА: При експортиране на видеоклип
трябва да държите приложението на преден план.
Приложението експ. изрязания видеоклип на смартфона.

Мрежа от камери
Можете да сдвоите няколко камери с приложението Garmin Drive.
Това ви позволява да се свързвате с камери от няколко превозни
средства, използващи един и същ телефон. Също така ви позволява
да инсталирате множество камери в едно и също превозно
средство, като например предни и задни камери, и да създадете
композитни видео картини в картината от едновременните записи.
Ако GPS камера е част от мрежата, можете да добавите
информация за местоположението към запазените видеоклипове за
всички камери в мрежата.

Създаване на многокамерни
видеоклипове с картина в картина

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да
свържете поне две камери с приложението Garmin Drive и
да запишете кадри с помощта на двете камери.
Приложението Garmin Drive ви позволява да създавате
композитни видеоклипове от кадри, записани по едно и
също време върху две камери.
1 От приложението Garmin Drive изберете Review Footage.

2 Изберете видеоклип с няколко камери.
Видеоклипоевте с няколко камери са обозначени с
Гласов контрол
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във видеото. Приложението автоматично
съчетава едновременно записани видеоклипове в
една икона.
3 Избор или за да изберете кадри от камерата, които
да използвате за цялото изображение на видеото.
4 Плъзнете лентата за напредък на видеоклипа наляво или
надясно, за да намалите дължината на видеоклипа.
5 Изберете Continue.

6 Избор

Актуализиране на устройството с помощта
на приложението Garmin Drive
Приложението Garmin Drive ви уведомява, когато е налична
актуализация на софтуера за вашето устройство.
1 В приложението Garmin Drive изберете Install Now.
Актуал. на софтуера се изпраща на вашето устройство. Ще
бъдете уведомени, когато прехвърлянето приключи.
2 Изключете устр. от захранването, докато устр. се изключи.

или , за да изберете кадри от камерата, които да
3 Свържете устройството към захранването.
използвате за частта от видеото.
Устройството инсталира актуализацията на софтуера.
7 Изберете ъгъла на екрана, където искате
да се появат кадрите, и изберете Export.
ЗАБЕЛЕЖКА: Кадрите не се записват, докато
софтуерът се актуализира.
ЗАБЕЛЕЖКА: При експортиране на видеоклип
трябва да държите приложението на преден план.
Актуализации на продукта
Приложението експортира видеото на вашия
На вашия компютър инсталирайте Garmin Express ™
смартфон.
(www.garmin.com /express).
Това осигурява лесен достъп до тези услуги:
Настройки на камерата в Garmin Drive
• Актуализации на софтуера
От прил. Garmin Drive изберете
и изберете името на
камерата.
• Регистрация на продукт
Camera Setup: Осигурява опции за избор на име на
Настройка на Garmin Express
камерата и показване на видео в реално време, така че
1 Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.
да можете да регулирате позицията на камерата.
2 Отидете до garmin.com/express.
Quality: Регулира резолюцията на видеото.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
Data Overlay: Регулира вида на данните, показвани на
видеa и снимки.

Спецификации

Unsaved Videos: Тази функция не е налична във всички области.
Определя кога устр. изтрива незаписани видеозаписи.
Когато е избрана опцията Delete When Full, устр. изтрива
най-старото несъхранено видео, когато картата с памет е
пълна. Когато е избрана опцията Promptly Delete, устр.
непрекъснато изтрива незаписаното видео и изтрива
всички незаписани видеоклипове всеки път, когато е
изключено.
Units and Time: Настройки за формата на датата и часа.
About Device:Показва версията на софтуера и ID.
Format SD Card: Форматира картата с памет и изтрива
всички видеоклипове, снимки и данни на картата.
Restore Defaults: Възстановява устройството до
фабричните настройки.
Forget Device: Премахва устр. от приложението Garmin Drive.

Диапазон на раб. температура От -20° до 60°C
Безжични честоти / протоколи Wi‑Fi 2.4 GHz @ 9 dBm
Bluetooth 2.4 GHz

Спецификации на картата с памет
Камерата изисква карта с памет с тези спецификации.
Тип

microSDHC или microSDXC

Капацитет

8 GB или по-голяма

Клас на скоростта

Клас 10 или по-висок

Файлова система

FAT32

Appendix
Паркинг видео запис

Преименуване на камера
Можете да промените името на камерата си, за да я
разграничите от други камери в мрежа с множество камери.
1 Избор .

2 Изберете камера.
3 Изберете Camera Setup.
4 Изберете име на камерата от Camera Name полето.
Можете да изберете Custom, за да въведете потр. име.

Информация за продукта
Почистване на обектива на камерата
ЗАБЕЛЕЖКА
Избягвайте химически почистващи препарати и разтворители,
които могат да повредят пластмасовите компоненти.

ЗАБЕЛЕЖКА
Поради разпоредбите за поверителност тази функция не е
достъпна във всички области. Ваша е отговорността да знаете и
спазвате прил. закони и права на неприкосн. на личния живот.
Преди да можете да записвате видео докато сте
паркирали, трябва да свържете вашата камера към
специален Dash Cam паркинг кабел.
Функцията за паркиранг видеозапис позволява на камерата
да записва видео автоматично, докато автомобилът е
паркиран. Когато загасите автомобила, камерата влиза в
режим на паркиране и автоматично записва видео всеки
път, когато сензорът на камерата открие движение.

Схема на окабеляване

Трябва редовно да почиствате обектива на камерата,
за да подобрите качеството на записаното видео.
1 Избършете обектива с кърпа за обективи, която не драска,
по желание навлажнена с изопропилов алкохол.
2 Оставете обектива да изсъхне на въздух.
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Настройки

Брой

Цвят на проводника

Функция на проводника

Черен

Заземяване

Жълт

Батерия 12 V

Червен

Аксесоар 12 V

Свързване на кабела за режим паркинг към
захранването
ВНИМАНИЕ
Garmin силно препоръчва да имате опитен монтажник с
подходящо познаване на електр. системи, инстал. устройството.
Неправилното свързване на захр. кабел може да доведе до
повреда на автомобила и да причини телесна повреда.

1 Прекарайте кабелна за режим на паркинг до място в

превозното средство с постоянно захранване, включено
захранване и заземяване.
2 Свържете BATT кабел към постоянен източник на захр.
3 Свържете ACC кабел към включен източник на захранване.

4 Свържете GND кабел с гол метал на шасито на автомобила с
помощта на съществуващ болт или винт.

5 Включете кабела за режима на паркинг в USB порта на
камерата.

Информация за продукта

7

support.garmin.com

TRA

REGISTERED No:
ER69454/19
DEALER No:
0015955/08

March 2019
190-02544-00_0A

