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Първи стъпки
ВНИМАНИЕ

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

1 Ако  използвате  допълнително  закупена  карта  памет, 
поставете и форматирайте картата.

2 Изберете  местоположение  за  монтиране  на  предното 
ви стъкло и поставете камерата.

3 Свържете камерата със захранветое във вашия 
     автомобил.
4  Сдвоете камерата с вашия смартфон и  Garmin Drive™

приложението.
5 Запознайте се с камерата.

Съображения за монтиране
Камерата се закрепва към предното стъкло, като се използва 
включеното монтажно със залепване. След залепване на 
монтажното, то трудно да се отстранява. Трябва внимателно 
да обмислите мястото на монтиране.
• Не  монтирайте  камерата  на  място,  което  пречи  на 

гледката на водача към пътя.
• Трябва  да  изберете  място,  което  осигурява  на 

камерата ясен и безпрепятствен изглед.
• Трябва да избягвате да поставяте камерата зад или много 

близо до огледалото за обратно виждане, стикери или 
други предмети, които могат да възпрепятстват изгледа.

• Трябва  да  изберете  място  за  монтаж,  което 
осигурява на камерата ясен изглед на пътя напред.

• Трябва да се уверите, че площта на предното стъкло 
пред камерата се изчиства от чистачките.

• Трябва  да  избягвате  да  поставяте  камерата  зад 
тонирана зона на предното стъкло.

Инсталиране на камерата на вашето стъкло

ЗАБЕЛЕЖКА
Монтажът е предназначен за дългосрочна инсталация и 
може да бъде труден за отстраняване. Трябва внимателно 
да обмислите мястото на монтиране, преди монтажа.

Преди да можете да инсталирате монтажното на предното 
си стъкло, трябва да прегледате съображенията за 
монтиране на предното стъкло.
За най-добри резултати температурата на околната среда 
трябва да бъде от 21 ° до 38 ° C, докато монтирате камерата. 
Лепилото може да не се свърже правилно, ако температурата 
е извън този диапазон. Ако трябва да монтирате камерата при 
по-ниски температури, трябва да изчистите целия сняг, лед и 
влага от предното стъкло и да затоплите предното стъкло, 
преди да монтирате камерата.
Камерата се закрепва към предното стъкло, като се 
използва включеното монтажно с лепило.
1 Почистете вътрешността на предното стъкло с вода или 

алкохол и кърпа без мъх.
Предното стъкло трябва да бъде чисто и без прах.

2  Задръжте камерата в желаното място за монтаж на
предното стъкло и проверете дали камерата има ясен,
 безпрепятствен изглед.
Трябва да се уверите, че предната леща има ясен изглед на 
пътя, а вътрешната леща има ясен изглед в автомобила. 
Трябва да избягвате да поставяте камерата зад или много 
близо до огледалото за обратно виждане, стикери за 
паркиране или други предмети, които могат да 
възпрепятстват вътрешния изглед.
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3 След като сте избрали място за монтаж с ясен изглед, 
отстранете защитния филм от лепилото за монтаж.

4 Поставете монтажа върху мястото за монтаж.
СЪВЕТ: Лепилото е изключително лепкаво. 
Избягвайте докосването на лепилото до предното 
стъкло, докато монтажът не е правилно поставен.

5 Натиснете  здраво  върху  предното  стъкло  и 
поддържайте натиска в продължение на 30 секунди.
Това помага да се гарантира, че лепилото има 
подходящ контакт с предното стъкло.

Свързване на устройството към захранването
1 Включете захранващия кабел в USB порта на камерата.

Можете да използвате някой от включените кабели, за да 
осигурите захранване на камерата. По-дългият 4 m кабел 
се свързва с кабела, насочен нагоре. По-късият 1,5 m 
кабел се свързва с кабела, насочен надолу.
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2 Прокарайте кабела към захранван. на вашия автомобил.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да захр. камерата, като използвате 
вкл. захранващ адаптер и да избягвате използването на 
USB порт на автомобила. USB портът на автомобила може 
да не осигурява достатъчно мощност за надеждна работа 
на камерата. Освен това камерата може да влезе в USB 
режим, ако го свържете към USB порт на автомобила с 
по-късия кабел. Камерата не може да записва видео или да 
се свързва с вашия смартфон, докато е в режим на USB.
По-дългият захранващ кабел е проектиран така, че да 
бъде насочен нагоре и извън полезрението. За да 
скриете кабела от 4 м, го направете зад тапицерията на 
автомобила по предното стъкло и рамката на вратата.

По-късият кабел е проектиран така, че да бъде 
насочен към захранването на вашия автомобил.

3 Включете  захранващия Garmin Dash  
Cam Tandem в включения захранващ адаптер.

4 Включете  захранващия  адаптер  на  автомобила  в 
контакта на вашия автомобил.

5 Ако е  необходимо,  завъртете  ключа на  автомобила, 
за да осигурите захранване на контакта.
Камерата се включва и започва да записва.

Ръчно изключване на устройството
Камерата няма бутон за включване. Тя се включва 
автоматично, когато получи захранване, и се изключва, 
когато спре да получава захранване.
Когато  устр.  е  свързано  към  захр.,  то  се  изключва 
автоматично, когато загасите автомобила.

За да изключите ръчно камерата, изключете 
устройството от захранването.

Сдвояване с вашия смартфон
Можете да сдвоите камерата със своя смартфон и приложението 
Garmin Drive. Приложението Garmin Drive ви позволява да настроите 
мрежа с няколко камери, да промените настройките на камерата и да 
преглеждате, редактирате и запазвате снимки и видеоклипове.
1  От магазина за приложения на вашия смартфон 

инсталирайте приложението Garmin Drive.
2 Свържете  камерата  към  захранването,  като  използвате 

включения захранващ адаптер и USB кабел.
Камерата се включва.

3 Поставете камерата и вашия смартфон на разстояние от 3 м
едно от друго.

4 На телефона си отворете приложението Garmin Drive.
5  Изберете опция:

•Ако това е първо Garmin  устройство, което сдвоявате 
със смартфона си, приемете лицензионните 
споразумения за приложението Garmin Drive.

• Ако  сдвоявате  допълнително  устройство  или  камера 
Garmin със своя смартфон, изберете Add Another Device.

6 Изберете  Garmin Dash Cam Series  > Garmin Dash 
Cam Tandem.

7 На  вашата  камера  натиснете   и  задръжте,  докато 
светодиодът за състоянието мига в син цвят.

8 Следвайте  инструкциите  на  екрана,  за  да  завършите 
процеса на сдвояване и настройка.

След завършването на сдвояването се появява основното табло за 
управление на приложението. След като устр. и смартфонът са 
сдвоени, те се свързват авт., когато са включени и в обхват.

Преглед на устройството

Натиснете, за да активирате или деактивирате аудио записa.
Задръжте, за да форматирате картата с памет.

Натиснете, за да запазите снимка и видеоклип.
Задръжте, за да влезете в режим на сдвояване.

LED светодиоди
Микрофонът   LED  и LED светодиода  показват 
състоянието на устройството.

с LED светодиоден индикатор

Микрофонна LED активност Статус
Червено The device is recording audio.
Изключено The device is not recording audio.
Мига зелено, редувайки се с Инсталира се актуализация.
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Статус LED актив    Статус
Зелено Устройството  е  свързано  с  компютър  в 

режим на масово съхранение.
Картата с памет се форматира.

Мига зелено              Устройството се подготвя за запис.
Мига зелено, Инсталира се актуализация.
редувайки се с 
LED микрофон

Картата с памет е с малко място или
                                     е недостатъчна.

Червено Видео се записва.
Мига червено Снимка или видеоклип се запазват.
Редуване на червено
и жълто

Bluetooth  режим на сдвояване
Изключено Устройството не е свързано към захранването.

Информация за устройството
Спецификации на картата с памет
Камерата изисква карта с памет с тези спецификации. 
Отидете на garmin.com/dashcamcards, за да видите списък с 
препоръчани карти с памет.
Тип microSDHC или microSDXC
Капацитет                   8 GB или повече
Клас на скорост Клас 10 или по-висока
Файлова система FAT32

Спецификации
Работна температура От -20° до 80°C 
Безжични честоти 2.4 GHz @ 9 dBm

Информация за устройството 3

Мига жълто Има проблем с картата с памет.
Синьо                        Устройст. е в Wi ‑ Fi  режим на споделяне или 
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