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Първи стъпки

Вижте Important Safety и Product Information в кутията на продукти за предупреждения за продукта и
друга важна информация.

 ВНИМАНИЕ

Инсталиране на карта с памет
За да запишете видео, трябва да инсталирате съвместима карта с памет. Към някои модели
устройства е включена карта с памет.
1 Поставете картата                   в слота        .

2 Натиснете, докато щракне.

Изваждане на картата с памет
ЗАБЕЛЕЖКА

Изваждането на картата, докато устр. е включено, може да доведе до загуба на данни или повреда на устр.
1 Изключете устройството.
2  Изчакайте и двата светодиода на състоянието да се изключат. 
3 Натиснете картата, докато щракне.
4 Освободете картата.

Картата се изважда от слота.
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Device Overview

Натиснете, за да активирате или деактивирате аудиозаписа. 
Задръжте, за да форматирате картата с памет.
Натиснете, за да запазите снимка и видеоклип. 
Задръжте, за да влезете в режим на сдвояване.
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Инсталиране на устройството на предното ви стъкло
ЗАБЕЛЕЖКА

Стойката е предназначена за дългосрочен монтаж и може да бъде трудна за премахване. Трябва
внимателно да обмислите мястото на монтиране, преди да инсталирате монтажа.
Преди да можете да монтирате стойката върху предното ви 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 власинки.

Предното стъкло трябва да е без прах, масла или покрития.
2 Отстранете защитното фолио от лепилото за монтиране.

3 Поставете монтажа на мястото за монтиране.
СЪВЕТ: Лепилото е изключително лепкаво. Избягвайте да докосвате лепилото към предното
стъкло, докато стойката е правилно позиционирана и подравнена.

4 Натиснете здраво стойката върху предното стъкло и поддържайте натиск в продължение на 30 секунди.
Това помага да се гарантира, че лепилото за монтиране има правилен контакт с предното стъкло.
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Свързване на устройството към захранването на автомобила
1 Включете захранващия кабел в USB порта на устройството.

2 Прокарайте захранващия кабел до захранването на автомобила.
Можете да използвате всеки от включените кабели за захранване на камерата. По-дългият, лек захранващ
кабел е проектиран да бъде изведен извън полезрението. За да скриете кабела от 4 м, направете го зад
облицовката на автомобила по протежение на предното стъкло, рамката на вратата или таблото.

3 Включете захранващия кабел на Garmin Dash Cam в приложения захранващ адаптер.
4 Включете захранващия адаптер в контакта на автомобила.
5 Ако е необходимо, включете ключа за запалване на автомобила, за да осигурите захранване на автомобила.

Устройството се включва.

Изключване на устройството ръчно 
Камерата няма бутон за захранване. Тя се включва автоматично, когато получи захранване, и се 
изключва, когато спре да получава захранване. 
Когато устройството е свързано към контакт с ключ за запалване, то се изключва автоматично, когато 
изключите автомобила. 

За да изключите ръчно камерата, изключете устройството от захранването. 
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Форматиране на картата с памет
Камерата изисква карта с памет, форматирана с файлова система FAT32. Можете да използвате камерата
за форматиране на вашата карта с помощта на тази файлова система. Трябва да форматирате картата с памет поне 
веднъж на всеки 6 месеца, за да удължите полезния живот на картата с памет. Трябва също да форматирате чисто 
нова карта с памет, ако не е форматирана с файловата система FAT32.
ЗАБЕЛЕЖКА: Форматирането на картата с памет изтрива всички видеоклипове, снимки и данни на картата.
1   Свържете камерата към захранването.
2 Задр.  за осем секунди.

Светодиодът в основата на камерата става зелен. Когато форматирането завърши, светодиодът в 
основата на камерата става червен и устройството започва да записва. 

Сдвояване с вашия смартфон
Можете да сдвоите камерата си с вашия смартфон и приложението Garmin Drive. Приложението Garmin Drive ви
позволява да настроите мрежа от няколко камери, да промените настройките на камерата и да преглеждате,
редактирате и запазвате снимки и видеоклипове. Можете също да качвате, управлявате и споделяте кадри.

1 От магазина за приложения на вашия смартфон инсталирайте приложението Garmin Drive.
2 Включете камерата и поставете устройството и смартфона си на разстояние 3 м (10 фута) един от

друг.
3 Отворете на телефона си приложението Garmin Drive.
4   Изберете опция:

• Ако това е първото Garmin устройство, което сдвоявате с вашия смартфон, приемете 
лицензионните споразумения за приложението Garmin Drive.

• Ако сдвоявате допълнително Garmin устройство или камера със смартфона си, изберете Add 
Another Device.

5 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на сдвояване и настройка.
Появява се основното табло за управление на приложението. След сдвояването на устройствата те
се свързват автоматично, когато са включени и са в обхвата.

Свързване на камерата с Wi‑Fi  Мрежа
ЗАБЕЛЕЖКА 

Свързването с обществена или незащитена мрежа може да изложи вашите видео и аудио данни на 
други. Внимавайте, когато се свързвате с незащитена мрежа.
За да управлявате камерата с помощта на съществуваща Wi-Fi мрежа, мрежата трябва да бъде 
настроена, за да позволи на свързаните устройства да виждат и комуникират помежду си. 
Можете да използвате приложението Garmin Drive, за да свържете камерата си с Wi-Fi мрежа. Това може 
да е мобилна точка за достъп, домашна мрежа или бизнес мрежа. 
Докато е свързан с Wi-Fi мрежа, вашата камера автоматично качва видеоклипове в Vault, когато открие 
инцидент. Можете също така да се свържете с камерата си отдалечено, като използвате приложението 
Garmin Drive, за да видите видео на живо.
1 Свържете камерата си с приложението Garmin Drive .
2 От прил. Garmin Drive изберете  ,    изберете името на вашата камера и изберете Wi-Fi Connections.

Появява се списък с близките Wi-Fi точки за достъп. 
3 Изберете вашата Wi ‑ Fi мрежа и въведете мрежовата парола. 

Камерата се свързва с Wi-Fi мрежата.
Камерата  запазва  мрежовата  информация  и  се  свързва  автоматично  при  следващото  включване  и  в 
обхвата на мрежата. 
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Dash Cam Recording 7

Dash Cam Запис
ЗАБЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регулират или забраняват използването на това устройство. Вашата отговорност е да
знаете и да спазвате приложимите закони и права в юрисдикциите, където планирате да го използвате.
Видеорегистраторът записва видео на картата с памет. По подразбиране устройството веднага 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-стария незаписан видеоклип, за да създаде място за ново видео.
Когато е активирана опцията за незабавно изтриване на незаписан видеоклип, устройството непрекъснато
изтрива неспазеното видео на възраст повече от три минути и изтрива всички незапазени видеоклипове при
всяко изключване. Тази функция е достъпна само за определени региони. Когато камерата е настроена на
поддържан регион, можете да активирате или деактивирате тази функция в настройките на камерата
Можете да запазите видеозапис, за да предотвратите презаписването или изтриването му.

Включване или изключване на аудиозаписа 
ЗАБЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции могат да забранят записването на звук в превозното средство или да изискват всички 
пътници да знаят записа и да предоставят съгласие, преди да запишете звук в превозното средство. Ваша 
отговорност е да знаете и да спазвате всички закони и ограничения за вашата юрисдикция. 
Устройството може да записва звук с помощта на вградения микрофон, докато записва видео. 
Можете да включите или изключите аудиозаписа по всяко време. 

Натис. .

СЪВЕТ: Можете също да използвате гласови контроли, за да активирате или деактивирате аудиозаписа.
Светодиодът на микрофона става червен, докато звукът записва. 

Откриване на събития 
По подразбиране устр. използва сензор за откриване на възможни инциденти и автоматично записва видеозаписи 
преди, по време и след откритото събитие. Видеозаписите са подпечатани с часа и датата на събитието. 

Запазване на видеоклипове и снимки 
По подразбиране устр. използва сензор за откриване на евентуален инцидент и автом. записва видео преди, по 
време и след откритото събитие. Можете също да запазвате видео файлове и снимки ръчно по всяко време. 
1 Натис.. .

СЪВЕТ: Можете също да използвате гласови контроли за запазване на видео или снимки .
Устройството прави снимка и запазва видеозап. преди, по време и след като изберете. 

2 Натис.  отново, за да запазите доп. снимка и да удължите дължината на записаните видео кадри.
Картата с памет има ограничено място за съхранение. След като запазите видеозапис, трябва да 
експортирате записа на вашия смартфон или да го прехвърлите на вашия компютър или друго външно 
място за съхранение за постоянно съхранение. Запазените записи се качват автоматично в Vault, когато 
сте свързани към Wi-Fi мрежа. 



®

Информация за устройството

LED на микрофона         и LED състоянието      показват състоянието на устройството. 
LED статус

Микрофон LED активност Статус

Червено Устройството записва звук.

Изключено Устройството не записва звук. 

Мига зелено, редува се с LED статуса                               Инсталира се актуализация. 

Мига жълто, редува се с LED статуса Има проблем с картата с памет. 
Статус LED актив. Статус

Устр. е свързано към компютър в режим на масово съхр.  Зелено Картата с памет се форматира. 

Мига зелено                                                         Устройството се подготвя за запис.

Мига зелено, редува се с LED микрофон  Инсталира се актуализация.

Червено Видеото се записва. 

Мигащо червено Запазва се снимка или видеоклип. 

Мига червено, бавно Устройството е в режим Parking Guard. 

Редуващи се червено и жълто Картата с памет не разполага с достатъчно място.

Мига жълто, редува се с LED микрофон  Има проблем с картата с памет.

Син Устройството е в режим на Bluetooth сдвояване. 

Изключено Устройството не е свързано към захранването. 
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Почистване на обектива на камерата
ЗАБЕЛЕЖКА

Избягвайте химически почистващи препарати и разтворители, които могат да повредят пластмасовите компоненти.
Редовно трябва да почиствате обектива на камерата, за да подобрите качеството на записаното видео.
1 Избършете обектива с кърпа за лещи, която не надрасква, по избор навлажнена с изопропилов алкохол .
2   Оставете лещата да изсъхне на въздух.
Актуализиране на вашето устр. с помощта на приложението Garmin Drive
Приложението ви уведомява, когато за вашето устройство е налице актуализация на софтуера
1   В приложението Garmin Drive изберете Install Now.

Актуализацията на софтуера се изпраща на вашето устройство.
2 Премахнете устройството от захранването, докато се изключи.
3   Свържете устройството към захранването.

Устройството инсталира актуализацията на софтуера.
ЗАБЕЛЕЖКА: Кадри не се записват, докато софтуерът се актуализира.

Актуализации на продукта
На вашия компютър инсталирайте Garmin Express (www.garmin.com/express).

Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin:
• Актуализации на софтуера
• Регистрация на продукта
Настройване на Garmin Express
1 Свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабел.
2 Отидете на garmin.com/express.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
Спецификации
Диапазон на работната температура От -20° до 60°C

Безжични честоти                                                  2.4 GHz @ 18 dBm maximum

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

Тип                                                   microSDHC or microSDXC

Капацитет                                         8 GB или по-голяма

Клас на скоростта Клас 10 или по-висок

Файлова система FAT32
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Parking Guard
ЗАБЕЛЕЖКА

Поради разпоредбите за поверителност тази функция не се предлага във всички области. Ваша отговорност е
да познавате и да се съобразявате с приложимите закони и права за поверителност във вашата юрисдикция.

Функцията Parking Guard позволява на камерата да записва видео автоматично, докато автомобилът ви е
паркиран. Когато изключите автомобила си, камерата автоматично влиза в режим на паркиране на запис.
Камерата автоматично записва видеоклипове всеки път, когато открие инцидент, и изпраща известие до
вашия смартфон, когато камерата е свързана към Wi-Fi мрежа. Можете да управлявате настройките на
Parking Guard от приложението Garmin Drive на вашия смартфон.

Преди да можете да записвате видеоклипове, докато сте паркирали, трябва да свържете камерата на 
таблото си с постоянно включен, 12V захранващ кабел или с кабел за режим на паркиране.

Кабел за постоянно захранване 
Кабелът за постоянно захранване е постоянно включен, 12V захранващ адаптер, който се свързва към OBD II порта
 във вашия автомобил. Устр. може да захранва до две камери за определен период от време.
За повече информация или за закупуване на кабел за постоянно захранване отидете на  garmin.com.

Първи стъпки 
ВНИМАНИЕ

Когато инсталирате устройството в превозно средство, трябва да го инсталирате сигурно, така че да не пречи на
контролите за управление на превозното средство, като педали или краката на водача. Намесата в управлението
на автомобила или краката може да доведе до произшествие, което може да доведе до нараняване или смърт.

ВНИМАНИЕ
Обърнете се към гаранционните разпоредби на вашето превозно средство и инструкциите за указания дали
някой продукт на OBD II може да анулира или промени гаранцията на вашия автомобил. Garmin не носи
отговорност за каквито и да било разходи, свързани с ремонти на превозни средства или анулирани гаранции.
Ако забележите някаква промяна в работата на двигателя след свързване на устройството, незабавно
изключете устройството и се свържете с поддръжката на продукта на Garmin. Не използвайте
устройството, ако това влияе на работата на двигателя или ускорението във вашата конкретна марка и
модел автомобил.
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Инсталиране на устройството
1 Задайте превключвателя за време.
2 Свържете устройството към OBD II порта във вашия автомобил.

Портът OBD II обикновено се намира под таблото от страната на водача на автомобила.
Местоположението на OBD II порта може да варира в зависимост от марката и модела на вашето
превозно средство. За повече информация вижте ръководството за употреба на вашия автомобил.

3 Отстранете защитното фолио от единия закопчаващ се елемент и го притиснете здраво към края на
USB порта на устройството за 10 секунди.

4 Почистете монтажната повърхност на автомобила с вода или алкохол и кърпа без власинки.
5 Оставете повърхността да изсъхне напълно.
6 Отстранете второто защитно фолиои го притиснете здраво върху повърхността за 

монтиране на автомобила за 10 секунди.
7 Притиснете закрепващия елемент на устройството към закрепващия елемент на монтажната

повърхност, за да закрепите устройството към мястото за закрепване.

8 Свържете USB захранващия кабел от вашето Garmin Dash Cam устройство към USB порт на
устройството с постоянен захранващ кабел.
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Превключвач
Превключвателят задава продължителността на времето, през което устройството продължава да
захранва, след като излезете от превозното средство. Устройството включва отново захранването,
когато открие движение или когато отново стартирате автомобила.

10m 10 минути

24h                                                           24 часа

Винаги включен

Ако искате устр. да остане изкл., докато не влезете отново в автомобила, трябва да изберете опцията от 10м.
Ако искате устр. да работи непрекъснато, докато автом. е паркиран, трябва да изберете 24h или
опцията.

LED статус
Индикаторът за състояние показва състоянието на устройството.
Статус LED актив. Статус

Червено                    Устройството захранва свързаните устройства.
Таймерът е изтекъл и устройството вече не захранва свързаните               Мига червено устройства.

Off Устройството получава по-малко от 12 V мощност. Функцията за защита от ниска 
батерия изключва устройството, за да защити батерията на автомобила.

Спецификации
Работна температура                                              От -20° до 45°C

Вход                                                                          От 12 до 16 V, 1.6 A Max.

Изход                                                                        5 Vdc, 1.5 A each (3.0 A total)

Ниско напрежение на защита на батерията        12 V
Кабел за режим на паркиране
Аксесоарът за режим на паркиране свързва камерата с постоянно захранване и позволява на камерата
да записва видео, докато автомобилът е паркиран и изключен.
За повече информация или за закупуване на кабел за режим на паркиране отидете на garmin.com.
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Схема на свързване на кабела за режим на паркиране 

Item Цвят на проводника Функция на проводника 

Черен Земя

Жълт Battery 12 V

Червен Accessory 12 V

Свързване на кабела за режим на паркиране към захранване 
ВНИМАНИЕ 

Garmin настоятелно препоръчва да инсталирате устройството с опитен монтажник с подходящи познания 
за електрическите системи. Неправилното окабеляване на захранващия кабел може да доведе до повреда 
на автомобила или батерията и да причини телесни наранявания. 
1 Насочете кабела за режим на паркиране до място в автомобила с постоянно захранване, включено 

захранване и връзка за заземяване. 
2 Свържете BATT проводника към постоянен източник на захранване. 
3 Свържете ACC проводника към превключвае източник на захранване. 
4 Свържете GND проводника към голия метал на шасито на прев. средство с помощта на болт или винт. 
5   Включете кабела за режим на паркиране в USB порта на камерата. 
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