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Gazer H521

ENG

Congratulations on your purchase of Gazer
mobile video recorder.
Please read this manual carefully, before using the device.

Warnings
• Do not expose the device to direct sunlight.
• Do not apply any chemicals when cleaning the device. Only use
soft cloth to clean the frame and the lens.
• Prevent the device from falling or being damaged by other objects.
• Do not use or store the device in cold or hot places.
- Storage temperature: -20°C to +40°C
- Operation temperature: from +5°C to +40°C
• Make sure the device warms up before starting, if it was exposed
to the low temperature for too long.
• Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of
damage, contact your dealer or service center.
• The manufacturer is not responsible for any losses or missed
opportunities due to use of videos and data obtained with the help
of this MVR.
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Important information
Warning!
• Do not insert or remove the SD card when the device is on - this
can lead to MVR malfunction. Wait for 30 seconds after the MVR
shutdown, make sure that all the lights are off for at least 10
seconds, and only then safely remove the memory card.

ENG

• Set the correct time and date before using the device. The MVR
may not record in case these settings were entered incorrectly.
• Use at least 0.5 seconds time interval while pressing control
buttons, otherwise you may need to unplug the MVR power supply
cable in order to reboot the system.
• Carefully connect the power supply cable to the device. MVR power
supply cable should not be confused with the radar detector or
navigator power supply cables (those may have voltage of +12 V).
A wrong connection may cause MVR failure.
• Do not turn off the power for at least 20 seconds after the power
supply cable is connected. This is necessary to help the built-in
battery function correctly.
• If after you have started the car (when the power supply cable is
connected to the MVR), the device failed to switch to the recording
mode automatically, simply unplug the power supply cable for ten
seconds and then try again.
• Use the restart option (by removing the battery from the MVR,
when the power supply cable is disconnected) in the following
cases:
• Power indicator is not on, when the power supply cable is
connected;
• The device does not switch from the standby to the recording
or control mode;
• The device fails to function properly.
• To restart the MVR, turn the power off, remove the battery cover
(p. 7, c. 9) and carefully remove the battery from the slot for at
least 5 seconds. Then put the battery back, close the cover and
reconnect the power supply cable.
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Package contents

ENG
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Gazer H521 MVR

Warranty Card

User Manual

Vacuum windshield
mount

3M scotch tape mount

Battery 40C
3,7V 500mAh

Cigarette lighter
socket power unit
(with an integrated
+ 5V converter)

USB-cable
for PC connection

Memory Card
Gazer micro SDHC
+ adapter

Controls

ENG
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1. IR diodes.
2. Lens.
3. Status indicator
(blue – operation mode,
red – charging mode).
4. Microphone.
5. Speaker.
6. ON/OFF – switching
the device on and off
(red – status indicator).
7. MENU – Settings menu.
8. REC/SNAP – control
the recording mode /
features selection when
navigating the menu.
9. Battery slot cover
(SD Slot - located under
the battery slot cover).

Do not insert or remove
your SD memory card
when the power or
indicator lights are on.
10. DOWN – down (navigating
different menus, reducing
exposure settings EV).
11. UP – up (navigating
different menus, increasing
exposure settings EV).
12. MODE – mode selection
(«video», «photo»,
«archive mode»).
13. Mounting hole.
14. Power socket.
15. USB – PC connection.
16. HDMI – HDMI video output.
17. 2.5" rotatable display.

7

Usage
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• When the power is on, the status indicator (3) stays blue and
starts flashing when the recording mode is activated. When the.
MVR is charging, the status indicator flashes red (3). In case the
device is fully charged or no power is supplied, the indicator (3)
stays off. To determine the status of the device you can either use
the status indicator or check the display icons.
• The MVR starts recording automatically when the power is on,
there is no need to press REC/SNAP button manually (8).
• The MVR automatically shuts down, saves the video and switches
off when no power is supplied. Manual shutdown (before you
turn off the ignition) is not required. If necessary, you can
manually turn off the MVR by long pressing the ON/OFF button
(6). Use the same button to turn it back on.
• You can change the camera exposure in the recording mode by
pressing the UP/DOWN button.

Note: Do not turn off the recorder manually if it is in the recording
mode (this may damage the last recording). First stop the recording
and then turn off the device.
The MVR can operate independently for a certain period of time.
The offline operation time depends on the status and charge of
the removable battery.

Recommendation: Use the recording mode with a minimum video
length (2 minutes). In this case, the pauses between videos will be
minimal. The longer the videos are, the longer are the pauses
between them.
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Preparing Memory Card

Before using the MVR, it is important to format your memory card
using specialized tools. We recommend using a free SD Formatter ENG
utility. Use a search engine to find and download it from one of many
Internet resources or from the web portal http://www.sdcard.org.
Formatting is necessary to optimize the memory card access
speed. The system formats the card in accordance with SD Memory
Card Format Specification what allows the MVR to access the card
faster. This cannot be done with regular Windows formatting tools.
SD Formatter also (by selecting option of Format Size Adjustment
= ON) creates an optimal file system structure (cluster size, etc.).

If you use an unformatted memory card, the MVR may fail to record
or record incorrectly (long pauses between videos). Formatting
with SD Formatter reduces the duration of pauses to a minimum.
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Preparing MVR
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One must adjust the MVR settings before using the device. The main
settings are optimal by default (factory settings) but in any case,
you must set the exact time and date. This is necessary for correct
functioning in the recording mode and further analysis of recorded
video sequences.
1. Do not connect the MVR to the power supply yet. First make sure
that all the indicators are off and then insert the memory card.
The memory card is inserted with connectors towards the
display.
2. Connect the recorders’ power unit to the car’s cigarette lighter
socket and supply the power. When you turn on the MVR, it
automatically switches to the recording mode. That is why you
will see the real time camera image at once (loop-through
channel) and the recording mode indicator will light up.
Recording
mode indicator
Mode

Exposure
EV +0

00:24:19
1080Р

Loop
recording

Recording time
Recording quality
Memory card
is inserted

2012/01/08 18:54:12

Battery charge
indicator

Date and time captions
(shown in the video)

3. Press the REC/SNAP button to stop the recording first, if you
want to go to the setup menu (the recording mode will take some
time to shut down as it is closing and saving the current file) and
then press the MENU button.
4. Use UP and DOWN buttons to navigate through the menu,
REC/SNAP to go to the submenu, and MENU button to go back.
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Preparing MVR

Main window icons definition

ENG

Exposure
Mode

EV +0

Recording time

00:24:19
1080Р

Loop
recording

Recording quality

Motion
detection

Memory card
is inserted
Battery charge
indicator

2012/01/08 18:54:12

Date and time captions
(shown in the video)

Settings menu
Following icons can be found in the settings menu.
Video settings

Resolution

Video settings

Date Stamp

Loop recording
Motion Detection
Record Audio
2/4

1/4

Settings

Settings

Date/Time

Lamp setting

Beep Sound

Format

Language

Default Setting
Software version

Frequency
3/4

4/4
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Settings menu
VGA 640x480 HD 1280x720 FHD 1920x1080 int.

ENG

Resolution

Specifies the resolution of recorded videos.
It is recommended record 1280x720, 30 fps mode if
you use 8-32Gb memory cards.
2 MIN 5 MIN 10 MIN OFF

Loop recording

Setting the length of recorded videos.
We recommend using the recording mode with a
minimum video length (2 minutes). In this case, the
pauses between videos will be minimal.
OFF

Motion Detection

OFF
Record Audio

ON

Uses motion detection to turn the recording mode
on and off.
We recommend against enabling this mode when the
vehicle is in motion. You can use the motion detector
when the car is parked for a long time.
ON

Turns the built-in microphone on/off.
We recommend keeping the sound recording mode
enabled at all times. In case of a controversial traffic
situation, it will provide additional information.
Sets date and time.

Date/Time

We recommend that you use accurate date and time
settings and check them periodically.
We recommend that you use accurate date and time
settings and check them periodically. Date format
used: DD / MM / YYYY (day / month / year), MM / DD /
YYYY, YYYY / MM / DD. Time format used: 24 hours.

Beep Sound

OFF

Language

Selects the menu language.
50 Hz

Frequency
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ON

60 Hz

Built-in video camera setting.
The recommended frequency for USA is 60 HZ.
The recommended frequency for Europe is 50 HZ.

Settings menu/Viewing records
Auto OFF
Infrared lights mode settings.

Lamp setting

In the «Auto» mode, the lights turn ON/OFF
automatically, depending on the lighting conditions.
You can turn off the infrared lights completely by
pressing «OFF» button. We recommend keeping
these lights off when driving. You can enable this
option when the vehicle is parked.
Formatting the memory card.

Format

Execute
Formatting the memory card.

Default Setting

Execute
Restart the system with factory settings.

Software version

Display the MVR firmware version.

ENG

5. After the settings have been adjusted, do not forget to resume
the recording by pressing the REC/SNAP button.
6. Mount the MVR on the windshield and connect it to a power
supply.

Viewing records
You can view the records directly from the MVR. Other options are:
connect the MVR to your personal computer with the USB cable that
comes in the package or remove the memory card and insert it
directly into your PC.

MVR viewing
Stop the current recording by pressing the REC/SNAP button, then
switch to the «View» mode using the MODE button (double-click).
To navigate through your videos use UP and DOWN buttons.
The REC/SNAP button will start and pause playback.
In the «View» mode, one can use the MENU button to access the
deletion, video file protection and slideshow submenu.
Use MODE button to exit from the viewing mode. When you finish
viewing, do not forget to resume the recording by pressing the
REC/SNAP button.
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Viewing records
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Use the MODE button to switch to the photo shooting mode and
take a snapshot by pressing the REC/SNAP button. Use the MODE
button to exit from the viewing menu.

Settings menu in the photo shooting mode
Capture Mode
Resolution
Sequence
Quality
Sharpness

White Balance

Color
ISO

Face Detection

Anti-Shaking
Quick Review
Date Stamp
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Vacuum mount installation
1

2
ENG

Until click

Connect the frame of the device
with the mount.

3

360 ° rotation

Install the MVR and fix
the power supply cable as shown
in the drawing.
Disengaging the frame
from the mount

4

Press on
the tab
Disconnect
the recorder
from the moun
You can rotate the recorder
in any direction around its axis.

To remove the MVR from
the mount, follow the steps
shown in the drawing.

Recommendation: Install your MVR as high as possible (MVR
frame right next to the rear view mirror or behind it) in the
position in which the lens is titled slightly downward at an angle
of about 15°. If the MVR is mounted too low (on the dashboard
or a bit higher), the recorded videos will not provide full information about the road situation because it is impossible to see the
front of your vehicle, therefore there is no «reference point».
Recordings will be significantly dimmed if the device is mounted
in parallel with the road or at an upward angle.
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3M scotch tape mount installation
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Warning! Wipe the surface of the windshield before installing.
Make sure the place is dry and clean. Do not install the mount on
3M scotch tape at temperature below +5°C. Because of such low
temperature and the difference between the temperature inside
the car and outdoors, the 3M scotch will lose its adhesive properties and will not be able to fix the mount properly.

1

2

Unscrew the nut of the
Connect the bottom of the vacuum
vacuum mount and detach the lower mounting with 3M scotch tape.
and upper parts.

3

Use the screw and the nut from
package to securely attach
both parts.

5
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4

Attach the frame of the recorder
to the 3M scotch tape mounting.
Prior to installing, determine the exact
MVR position on the windshield. Mark
the installation place. Remember that
once the mount is installed on the car
windshield, you cannot change the
horizontal position of the device (side
to side), only vertical position (up and
down) can be changed afterwards.

3M scotch tape mount installation

ENG

Make sure that the device is installed Attach the 3M tape on the mount
in a position from which hit can
by removing the protective film
be conveniently removed later.
on one side of 3M tape.
Fix the mount so that other objects
do not prevent you from easily
removing your recorder.

Double check that you have chosen
Remove the second protective film
the best location to install the mount. from the 3M tape.

Attach the 3M mount to the recorder To remove the 3M tape mounting
on the windshield.
from the windshield, take a ruler
or a credit card and push it gently
between the mount and the windshield.

Note: Should your package include a single wide strip of 3M
scotch tape instead of 4 narrow ones, please follow the
installation instructions provided above.
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Specifications
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Camera angle

120°

Recording resolution

VGA 640x480, 30 fps. HD 1280x720,
30 fps. (FHD mode 1920x1080, 30 fps
achieved by software interpolation)

Camera rotation ability

Device rotation ability

Video specification

Video Codec: MJPEG, format: AVI

Sound recording

Yes

Mute

Yes, using the menu

USB interface

Yes

HDMI video output

Yes

Display

2,5" rotatable

Memory card support

SDHC up to 32 GB

Memory card included

Yes, Gazer micro SDHC + adapter

Date and time display

Yes

Auto start on power up

Yes, in the recording mode

Glass mount type

Vacuum, 3M scotch tape

Power

5V, PSU 12-24V connection to the car’s
cigarette lighter socket

Dimensions, mm

98x63x29

Weight, gram

102

1GB memory recording time
Resolution

66 min

1280x720, (30 FPS)

22 min

1920x1080i, (30 FPS)
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Memory card capacity

640x480, (30 FPS)

9 min
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Gazer H521

Поздравляем Вас с приобретением автомобильного
видеорегистратора Gazer.
RU
Перед использованием прибора, пожалуйста,
внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Меры предосторожности
• Избегайте воздействия на видеорегистратор прямых солнечных
лучей.
• Не используйте химические средства для чистки устройства.
Пожалуйста, используйте мягкую ткань для очистки корпуса
и линзы.
• Избегайте ударов, падений и механических повреждений
прибора.
• Не используйте и не храните прибор в слишком холодных или
горячих местах.
- Температура хранения: от -20°С до +40°С
- Температура использования: от +5°С до +40°С
• В случае, если оборудование в течение продолжительного
времени находилось в условиях низкой температуры, перед
подключением и запуском обязательно прогрейте его до
температуры эксплуатации.
• Не пытайтесь ремонтировать видеорегистратор самостоятельно.
В случае возникновения каких-либо поломок, обратитесь к
продавцу или в сервисный центр.
• Завод-изготовитель и продавец не несут ответственности
за
убытки,
возникшие
в
результате
использования
видеозаписей и данных, полученных при помощи настоящего
видеорегистратора.
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Важная информация
Внимание!
• Не вставляйте и не вынимайте SD-карту памяти при
подключенном питании либо при работе прибора от съемного
аккумулятора. Это может привести к нарушениям в работе
видеорегистратора. Перед установкой либо изъятием карты
памяти убедитесь, что питание прибора было отключено не
менее 30 секунд назад, а все индикаторы регистратора погасли
не менее 10 секунд назад.
• Перед началом эксплуатации обязательно проведите точную
настройку даты и времени, так как в случае некорректных
установок даты и времени видеорегистратор может не
производить запись.
• Интервал времени между нажатиями кнопок управления
должен быть не менее 0,5 секунды. В противном случае
видеорегистратор может потребовать перезагрузки с помощью
извлечения аккумулятора из видеорегистратора.
• Внимательно подключайте кабель питания к устройству. Не
перепутайте кабель питания видеорегистратора с кабелем
питания радар - детектора или навигатора, которые могут
иметь напряжение питания +12В. В случае такого подключения
устройство может выйти из строя.
• После подключения кабеля питания прибора, не отключайте
питание как минимум 20 секунд. Это необходимо для корректной
работы схемы заряда аккумуляторов.
• Если после запуска двигателя при подключенном кабеле
питания регистратор не перешел в режим записи, отключите
кабель питания на 10 секунд , затем подключите его снова.
• Используйте перезагрузку с помощью извлечения аккумулятора
при отключенном кабеле питания в следующих случаях:
• при подключении кабеля питания не загорается индикатор
питания;
• устройство не переходит из режима ожидания в режим записи
или управления;
• поведение устройства не соответствует заданным режимам.
• Для перезагрузки видеорегистратора отключите подачу питания
на видеорегистратор, снимите крышку отсека аккумулятора
(стр. 23, п. 9) и аккуратно извлеките аккумулятор из отсека не
менее чем на 5 секунд. После этого установите аккумулятор на
место, закройте крышку и подайте на регистратор питание.

RU
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Комплектация Gazer H521
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Видеорегистратор
Gazer H521

Гарантийный
талон

Вакуумное крепление Крепление на 3М скотче
на лобовое стекло
на лобовое стекло
автомобиля
автомобиля

Автомобильный
блок питания
от прикуривателя
(со встроенным
преобразователем
в +5В)
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USB-кабель для
подключения
к ПК

Руководство
пользователя

Аккумулятор
40С, 3,7V
500mAh

Карта памяти
Gazer micro SDHC
+ Adapter

Элементы управления
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1. ИК-диоды
2. Объектив
3. Индикатор состояния
(светится синим – в
состоянии работы, красным
– в состоянии зарядки).
4. Микрофон
5. Динамик
6. ON/OFF – включение и
выключение прибора.
7. MENU – меню настроек.
8. REC/SNAP – кнопка
управления режимом
записи/выбор параметра
при навигации по меню.
9. Крышка аккумуляторной
батареи (SD Slot расположен под крышкой
отсека для аккумуляторной
батареи).

Не вставляйте и не
вынимайте карту памяти
при подключенном
питании или включенных
индикаторах.
10. DOWN – вниз (навигация
по меню, уменьшение
параметра экспозиции EV).
11. UP – вверх (навигация
по меню, увеличение
параметра экспозиции EV).
12. MODE – выбор режима
(«видео», «фото», «режим
просмотра архива»).
13. Место для крепления
14. Разъем питания
15. USB – подключение к ПК.
16. HDMI – видеовыход в
HDMI-формате.
17. Дисплей 2.5", поворотный.
23

Особенности использования модели H521
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• Во включенном состоянии индикатор состояния (3) светится
синим цветом, во время процесса записи - мигающим синим.
При подключенном питании и в процессе заряда аккумулятора
добавляется свечение красным цветом индикатора питания
(3). При полном заряде либо отключенном питании индикатор
(3) не светится красным цветом. Определить состояние
прибора можно не только по свечению индикатора, но и по
отображению на дисплее.
• После подключения питания видеорегистратор автоматически
переходит в режим записи, ручное нажатие кнопки REC/SNAP
(8) не требуется.
• После отключения питания видеорегистратор автоматически
корректно заканчивает запись, сохраняет видеофайлы
и выключается. Предварительное (перед выключением
зажигания) ручное выключение прибора не требуется.
При
необходимости
Вы
можете
вручную
выключить
видеорегистратор путем длительного нажатия кнопки ON/OFF
(6). Снова включить регистратор можно этой же кнопкой.
• В режиме записи и режиме ожидания при помощи кнопок
UP/DOWN Вы можете регулировать параметр экспозиции
видеокамеры.

Примечание: Не выключайте видеорегистратор вручную,
если он находится в режиме записи, так как возможны потери
последних записанных фрагментов. Сначала остановите
запись, затем выключите устройство.
Регистратор может работать автономно некоторое время
после отключения питания. Время автономной работы зависит
от состояния и уровня заряда съемного аккумулятора.
Рекомендация: Используйте режим записи с минимальной
длительностью видеороликов (2 минуты). В этом случае
достигается минимальная длительность пауз между роликами.
Чем больше длительность видеороликов, тем продолжительнее
паузы между ними.
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Подготовка карты памяти

Перед
использованием
видеорегистратора
необходимо
обязательно провести предварительное форматирование карты
памяти при помощи специализированных утилит. Рекомендуем
использовать бесплатную утилиту SD Formatter. Используя
поисковые системы, Вы можете бесплатно скачать ее с множества
интернет-ресурсов либо с портала http://www.sdcard.org.
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Такое форматирование необходимо для оптимизации доступа
к карте памяти. В отличие от стандартного форматирования
средствами Windows, утилита проводит форматирование
согласно спецификации SD Memory Card Format, что приводит к
существенному повышению скорости доступа видеорегистратора
к карте памяти. Также SD Formatter (при выборе опции Format
Size Adjustment=ON) создает оптимальную структуру файловой
системы (размер кластера и др.).

При использовании карты памяти без предварительного
форматирования видеорегистратор может не производить
запись либо производить с продолжительными паузами между
видеороликами. Форматирование в SD Formatter позволяет
свести паузы к минимуму.
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Подготовка видеорегистратора

RU

Перед началом работы необходимо провести предварительную
настройку видеорегистратора. По умолчанию (заводские
настройки) основные параметры работы выставлены оптимально,
но в любом случае Вам необходимо настроить точные время и
дату. Это необходимо и для корректной работы режима записи, и
для последующего анализа записанных видеофрагментов.
1. Не подключая видеорегистратор к питанию и убедившись, что
все индикаторы погашены, вставьте карту памяти в разъем.
Карта памяти вставляется контактами в сторону дисплея.
2. Подключите блок питания регистратора в разъем 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.
Индикатор режима
записи
Режим
работы

Экспозиция
EV +0

00:24:19
1080Р

Циклическая
запись

Время записи
текущего видеоролика
Разрешение
записи
Карта памяти
установлена

2012/01/08 18:54:12

Титры даты и времени
(остаются на видеоролике)

Индикатор
заряда
аккумулятора

3. Для того чтобы попасть в меню настроек регистратора, Вам
необходимо сначала выключить запись нажатием кнопки
REC/SNAP (запись выключается с некоторой задержкой, так
как происходит закрытие и сохранение файла с последним
видеороликом), а потом нажать кнопку MENU.
4. Навигация по пунктам меню осуществляется при помощи
кнопок UP и DOWN, переход в подменю и выбор параметров
кнопкой REC/SNAP, выход в меню также осуществляется
кнопкой MENU.
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Подготовка видеорегистратора

Обозначения пиктограмм основного окна
Экспозиция

RU
Режим
работы

EV +0

Время записи
текущего видеоролика

00:24:19
1080Р

Разрешение
записи

Циклическая
запись
Датчик
движения

Карта памяти
установлена

2012/01/08 18:54:12

Титры даты и времени
(остаются на видеоролике)

Индикатор
заряда
аккумулятора

Меню настроек

Зайдя в меню настроек, Вы можете увидеть следующие пункты.

Титры на видео
Цикл записи (мин)
Датчик движения
Запись звука
1/4

2/4

Настройки

Настройки

Дата и Время

ИК подсветка

Звук клавиш

Форматировать

Язык

По умолчанию
Версия ПО

Частота сети
3/4

4/4
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Меню настроек
VGA 640x480 HD 1280x720 FHD 1920x1080 инт.

RU

Разрешение
(Resolution)

Определяет разрешение
видеороликов.

записываемых

Рекомендуется использование исключительно
режима 1280х720, 30 fps, если в регистраторе
используется карта памяти объемом 8-32 Gb.
2 мин (2 MIN) 5 мин (5 MIN) 10 мин (10 MIN) Выкл.
(OFF)

Цикл записи (мин)
(Loop recording)

Датчик движения
(Motion Detection)

Настройка длительности записываемых
видеороликов.
Рекомендуется выбирать длительность роликов
равную 2 минутам, так как при минимальной
длине ролика паузы между ними становятся
незаметными.
Выкл. (OFF)
Bкл. (ON)
Включает и отключает режим записи по детектору
движения.
Рекомендуется не включать режим записи по
детектору при движении на дороге. Вы можете
использовать этот режим в припаркованном на
длительное время автомобиле.
Выкл. (OFF)

Запись звука
(Record Audio)

Bкл. (ON)

Включает и отключает встроенный микрофон.
Рекомендуется
использовать
регистратор
с
включенным микрофоном, так как аудиоканал
дает
дополнительную
информацию
при
рассмотрении спорных дорожных ситуаций.
Настройка даты и времени.

Дата и время
(Date/Time)

Звук клавиш
(Beep Sound)

Выкл. (OFF)

Язык
(Language)

Выбор языка отображения пунктов меню.

Частота сети
(Frequency)
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Настоятельно рекомендуем перед использованием
провести точную настройку даты и времени, а
также периодически проверять правильность этих
настроек в видеорегистраторе. Используемые
форматы даты: DD/MM/YYYY (день/месяц/год),
MM/DD/ YYYY, YYYY/MM/DD. Используемый формат
времени: 24-часовой.

50 Hz

Вкл. (ON)

60 Hz

Настройка параметров встроенной видеокамеры.
На территории Украины рекомендуем применять
частоту 50 Hz.

Меню настроек/Просмотр записей

ИК-подсветка
(Lamp setting)

Форматировать
(Format)
По умолчанию
(Default Setting)
Версия ПО
(Version)

Авто (Auto)
Выкл. (OFF)
Настройка режима работы ИК-подсветки.
В режиме «Авто» подсветка автоматически
включается/выключается
в
зависимости
от
освещения.
Также
Вы
можете
полностью
отключить подсветку, выбрав функцию «Выкл.».
Рекомендуется отключать ИК-подсветку при
использовании видеорегистратора в движущемся
автомобиле. Вы можете использовать данную
функцию в припаркованном на длительное время
автомобиле.

RU

Выполнить (Execute)
Форматирование карты памяти.
Выполнить (Execute)
Перезапуск системы и возврат всех настроек к
заводским параметрам.
Отображение версии прошивки
видеорегистратора.

5. После окончания настроек не забудьте снова включить запись
нажатием кнопки •REC.
6. Установите видеорегистратор на лобовом стекле автомобиля и
подайте на него питание.

Просмотр записей
Вы
можете
просматривать
записи
непосредственно
из
меню видеорегистратора. Также Вы можете подключить
видеорегистратор к ПК, используя USB-кабель, идущий в
комплекте, либо изъять карту памяти из регистратора и
просмотреть записи на ПК.

Просмотр из меню регистратора
Для того чтобы попасть в меню просмотра видеофайлов, Вам
необходимо остановить текущую запись нажатием кнопки
REC/SNAP, затем перейти в режим «просмотр», используя
кнопку MODE (двойное нажатие).
Для навигации по папкам карты памяти используйте кнопки
UP/DOWN, для начала воспроизведения файлов и режима
паузы необходимо использовать кнопку REC/SNAP.
В режиме «просмотр» кнопка MENU (двойное нажатие) отвечает
за подменю удаления, защиты видеофайлов и установки
слайд-шоу.
Выход из режима просмотра осуществляется кнопкой MODE.
После окончания просмотра не забудьте снова включить запись
нажатием кнопки REC/SNAP.
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Просмотр записей

При помощи кнопки MODE Вы также можете зайти в режим
фотоаппарата и нажатием кнопки REC/SNAP сделать снимок.
RU

Для выхода из меню просмотра используйте кнопку MODE.

Меню настроек в режиме фотографирования
Автоспуск
(Capture Mode)
Разрешение
(Resolution)
Серия снимков
(Sequence)
Качество
(Quality)
Резкость
(Sharpness)
Баланс белого
(White Balance)
Цветность
(Color)
ISO
(ISO)
Распознавание лица
(Face Detection)
Стабилизация
(Anti-Shaking)
Быстрый просмотр
(Quick Review)
Титры на видео
(Date Stamp)
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Установка вакуумного крепления

1

2
До щелчка

RU

Соедините корпус
видеорегистратора
с креплением на лобовое стекло

3

Поворот на 360°

Установите видеорегистратор и
проложите кабель питания примерно
так, как показано на рисунке
Снятие с крепежа

4

Надавить
на язычок
Отсоединить
регистратор
от крепления
Вы можете поворачивать
регистратор в любую сторону
вокруг его оси

Для снятия регистратора
с крепления выполните действия,
указанные на рисунке

Рекомендация:
Устанавливайте
видеорегистратор
как
можно выше (корпус видеорегистратора рядом с зеркалом
заднего вида либо за ним) и в положении, в котором
объектив направлен немного вниз под углом примерно 15° к
горизонтали. Видеозаписи, полученные от видеорегистратора,
установленного на низком уровне (торпедо либо немного
выше), не дают полной информации о дорожной обстановке,
так как в них не фиксируется передняя часть собственного
автомобиля, соответственно нет «точки отсчета». При
установке регистратора параллельно дороге либо под углом
вверх записи будут существенно затемнены.
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Установка крепления на 3М скотче

RU

Внимание! Перед установкой обезжирьте поверхность
лобового cтекла. Убедитесь, что место установки сухое и
чистое. Не устанавливайте крепление на 3М скотче при
температуре ниже +5° С. Из-за низкой температуры воздуха,
а также большого перепада температур между салоном
автомобиля и улицей, 3М скотч потеряет свои свойства и не
позволит надежно зафиксировать крепление.

1

Открутите гайку вакуумного
крепления и рассоедините нижнюю
и верхнюю части крепления.

2

Соедините нижнюю часть вакуумного
крепления с креплением на 3М
скотче.

3

Закрепите обе части с помощью
винта и гайки, идущих в комплекте
с 3М креплением.

5
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4

Соедините корпус регистратора с
креплением на 3М скотче.
Перед
установкой
примерьте
точное положение регистратора на
лобовом стекле. Обведите место
крепления
маркером.
Помните,
что после установки крепления
на лобовое стекло, Вы не сможете
менять горизонтальное положение
регистратора
(вправо-влево),
изменение
положения
будет
доступно только по вертикали
(вверх-вниз).

Установка крепления на 3М скотче

RU

Убедитесь, что Вы устанавливаете Приклейте 3М скотч на крепление,
регистратор в удобное для снятия сняв защитную пленку только
положение. Для этого зафиксируйте с одной стороны 3М скотча.
крепление таким образом, чтобы
другие предметы не мешали снимать
регистратор с лобового стекла.

Еще раз убедитесь в правильном
Отклейте вторую защитную пленку
выборе места крепления на лобовом с 3М скотча.
стекле.

Зафиксируйте регистратор на
3М креплении на лобовом стекле
автомобиля в предварительно
выбранном месте.

Для снятия крепления на 3М скотче
с лобового стекла автомобиля
воспользуйтесь линейкой или
банковской картой , аккуратно
продевая ее между креплением и
лобовым стеклом.

Примечание: В комплекте с креплением могут идти как 4
узкие полосы 3М скотча, так и одна широкая цельная полоса.
Устанавливая крепление на широкой полосе 3М скотча, также
следуйте инструкциям, описанным выше.
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Технические характеристики

RU

Угол обзора камеры

120°

Разрешения записи

VGA 640x480, 30 fps. HD 1280x720,
30 fps. (режим FHD 1920x1080, 30 fps
достигается с помощью программной
интерполяции)

Возможность поворота
камеры

Поворот всего устройства

Параметры видео

Видеокодек: MJPEG, формат: AVI

Запись звука

Да

Отключение звука

Да, через меню

Интерфейс USB

Да

Видеовыход HDMI

Да

Дисплей

2,5", поворотный

Поддержка карт памяти

SDНС, до 32 GB

Карта памяти в комплекте

Да, Gazer micro SDHC + Adapter

Отображение титров даты
и времени

Да

Автоматическое
включение при подаче
питания

Да, в режим записи

Тип крепления на стекло

Вакуумное, на 3М скотче

Питание

5В, БП 12-24V от прикуривателя

Габариты, мм.

98x63x29

Вес, грамм

102

Время записи на 1 Гб памяти
Разрешение

66 мин.

1280x720, (30 FPS)

22 мин.

1920x1080i, (30 FPS)
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Ёмкость карты (1 Гб)

640x480, (30 FPS)

9 мин.
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Gazer H521

Вітаємо Вас із придбанням автомобільного відеореєстратора
Gazer.
UA

Перед використанням пристрою, будь ласка, уважно
ознайомтеся з даним посібником.

Застереження
• Уникайте
променів.

впливу

на

відеореєстратор

прямих

сонячних

• Не використовуйте хімічні засоби для чищення пристрою. Будь
ласка, використовуйте м’яку тканину для очищення корпусу
та лінзи.
• Уникайте ударів, падінь та механічних пошкоджень пристрою.
• Не використовуйте та не зберігайте пристрій у дуже холодних
або гарячих місцях.
- Температура зберігання: від -20°С до +40°С
- Температура використання: від +5°С до +40°С
• У випадку, якщо пристрій протягом тривалого часу перебував
в умовах низької температури, перед підключенням і запуском
обов’язково прогрійте його до температури експлуатації.
• Не намагайтеся ремонтувати відеореєстратор самостійно. У
разі виникнення будь-яких поломок, зверніться до продавця
або до сервісного центру.
• Завод-виробник і продавець не несуть відповідальності за
збитки, що виникли в результаті використання відеозаписів і
даних, отриманих за допомогою цього відеореєстратора.
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Важлива інформація
Увага!
• Не встановлюйте та не вилучайте SD-карту пам’яті за умови
увімкненого живлення або роботи пристрою від з’ємного
акумулятора. Це може призвести до порушень в роботі
відеореєстратора. Перед встановленням або вилученням карти
пам’яті переконайтеся, що живлення приладу було відключено
щонайменше 30 секунд тому, а всі індикатори реєстратора
згасли щонайменше 10 секунд тому.
• Перед початком експлуатації обов’язково виконайте точне
налаштування дати й часу, оскільки у випадку некоректних
налаштувань дати і часу відеореєстратор може припинити
запис.
• Інтервал часу між натисканнями кнопок керування має
складати щонайменше 0,5 секунди. В іншому випадку може
знадобитися перезавантаження за допомогою вилучення
акумулятора з відеореєстратора.
• Уважно підключайте кабель живлення до пристрою. Не
переплутайте кабель живлення відеореєстратора з кабелем
живлення радар-детектора або навігатора, які можуть мати
напругу живлення +12 В. У разі такого підключення пристрій
може вийти з ладу.
• Після підключення кабелю живлення пристрою не відключайте
живлення щонайменше 20 секунд. Це необхідно для коректної
роботи схеми заряду акумуляторів.
• Якщо після запуску двигуна, за умови підключення кабелю
живлення, реєстратор не перейшов у режим запису, відключіть
кабель живлення на 10 секунд, потім підключіть його знову.
Використовуйте перезавантаження за допомогою вилучення
• акумулятора з відеореєстратора, за умови відключеного кабелю
живлення, в наступних випадках:
• після підключення кабелю живлення не загоряється
індикатор живлення;
• пристрій не переходить з режиму очікування у режим запису
або керування;
• дії пристрою не відповідають заданим режимам.
• Для перезавантаження відеореєстратора відключіть подачу
живлення на відеореєстратор, зніміть кришку відсіку
акумулятору (стор. 39, п. 9) і обережно вилучіть акумулятор з
відсіку не менш ніж на 5 секунд. Після цього встановіть
акумулятор на місце, закрийте кришку та підключіть живлення
на реєстратор.

UA
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Комплектація Gazer H521

UA

38

Відеореєстратор
Gazer H521

Гарантійний
талон

Вакуумне
кріплення на
лобове скло
автомобіля

Кріплення на
3М скотчі на
лобове скло
автомобіля

Автомобільний
блок живлення
від прикурювача
(з вбудованим
перетворювачем
до +5В)

USB-кабель для
підключеня
до ПК

Посібник
користувача

Акумулятор
40C, 3,7V
500mAh

Карта пам’яті
Gazer micro SDHC
+ Adapter

Елементи керування

UA

270º

1. ІЧ-діоди
2. Об’єктив
3. Індикатор стану (світиться
синім - в стані роботи,
червоним - в стані зарядки).
4. Мікрофон
5. Динамік
6. ON/OFF – увімкнення
і вимкнення приладу
(червоний - індикатор
стану).
7. MENU – меню налаштувань.
8. REC/SNAP – керування
режимом запису/вибір
параметра під час навігації
пунктами меню.
9. Кришка відсіку
акумулятора (SD Slot розташований під кришкою
відсіку для акумулятора).

Не встановлюйте та не
вилучайте карту пам’яті
за умови підключеного
живлення або увімкнених
індикаторів.
10. DOWN – вниз (навігація
пунктами меню, зменшення
параметру експозиції EV).
11. UP – вгору (навігація
пунктами меню, збільшення
параметру експозиції EV).
12. MODE – вибір режиму
(«видео», «фото», «режим
просмотра архива»).
13. Отвір для кріплення
14. Роз’єм живлення
15. USB – підключення до ПК.
16. HDMI – відеовихід у
HDMI-форматі.
17. Дисплей 2.5", поворотний.
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Особливості використання моделі H521

UA

• В увімкненому стані індикатор (3) світиться синім кольором ,
під час процесу запису - блимаючим синім. За підключеного
живлення і в процесі заряду акумулятора додається світіння
червоним кольором індикатора живлення (3). За умови
повного заряду акумулятора або вимкненого живлення
індикатор (3) не світиться червоним кольором. Визначити стан
пристрою можливо не тільки за світінням індикатора , але й за
відображенням на дисплеї.
• Після підключення живлення відеореєстратор автоматично
переходить у режим запису, ручне натискання кнопки
REC/SNAP (8) не потрібне.
• Після відключення живлення відеореєстратор автоматично
коректно закінчує запис, зберігає відеофайли та вимикається .
Попереднє (перед вимиканням запалювання) ручне вимкнення
пристрою не вимагається. За необхідності Ви можете вручну
вимкнути відеореєстратор за допомогою тривалого натискання
кнопки ON/OFF (6). Знову увімкнути реєстратор можна цією
ж кнопкою.
• У режимі запису та у режимі очікування за допомогою кнопок
UP/DOWN Ви можете регулювати параметр експозиції
відеокамери.

Примітка: Не вимикайте відеореєстратор вручну , якщо
він знаходиться у режимі запису, оскільки можливі втрати
останніх записаних фрагментів. Спочатку зупиніть запис , а
потім вимкніть пристрій.
Реєстратор може працювати автономно деякий час після
відключення живлення. Час автономної роботи залежить від
стану та рівню заряда з’ємного акумулятора.
Рекомендація: Використовуйте режим запису з мінімальною
тривалістю відеороликів (2 хвилини). У цьому випадку
досягається мінімальна тривалість пауз між роликами . В разі
більшої тривалості відеороликів, тривалість пауз між ними
також збільшується.
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Підготовка карти пам’яті

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

UA

Таке форматування необхідне для оптимізації доступу до карти
пам’яті. На відміну від стандартного форматування засобами
Windows, утиліта проводить форматування згідно зі специфікацією
SD Memory Card Format, що дозволяє суттєво підвищити
швидкість доступу відеореєстратора до карти пам’яті. Також
SD Formatter (за умови вибору опції Format Size Adjustment
= ON) створює оптимальну структуру файлової системи (розмір
кластера та інше).

За умови використання карти пам’яті без попереднього
форматування, відеореєстратор може не здійснювати запис
або здійснювати його з тривалими паузами між відеороликами.
Форматування у SD Formatter дозволяє скоротити тривалість
пауз до мінімуму.
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Підготовка відеореєстратора
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Перед початком роботи необхідно провести попереднє
налаштування відеореєстратора. За замовчуванням (заводські
налаштування) основні параметри роботи встановлені оптимально,
але у будь-якому випадку Вам необхідно налаштувати точні час
і дату. Це необхідно і для коректної роботи режиму запису, і для
подальшого аналізу записаних відеофрагментів.
1. Не підключаючи відеореєстратор до живлення і переконавшись,
що всі індикатори згасли, встановіть карту пам’яті у роз’єм.
Карта пам’яті встановлюється контактами у бік дисплея.
2. Підключіть блок живлення реєстратора у роз’єм прикурювача і
подайте на реєстратор живлення.
Після увімкнення відеореєстратор автоматично переходить у
режим запису, тому на початку роботи Ви побачите зображення
з камери у реальному часі (наскрізний канал) та індикатор
режиму запису.
Індикатор режиму
запису
Режим
роботи

Експозиція
EV +0

00:24:19
1080Р

Циклічний
запис

Час запису
Роздільна здатність
запису

Карта пам’яти
встановлена

2012/01/08 18:54:12

Титри дати і часу
(залишаються на відеоролику)

Індикатор
заряду
акумулятора

3. Для того щоб потрапити у меню налаштувань реєстратора,
Вам необхідно спочатку вимкнути запис натисканням
кнопки REC/SNAP (запис вимикається з деякою затримкою,
оскільки відбувається закриття і збереження файлу з останнім
відеороликом), а потім натиснути кнопку MENU.
4. Навігація пунктами меню здійснюється за допомогою кнопок
UP та DOWN, перехід у підменю і вибір параметрів - кнопкою
REC/SNAP, вихід у меню також здійснюється кнопкою MENU.
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Підготовка відеореєстратора

Позначення піктограм основного вікна
Експозиція
Режим
роботи

EV +0

Час запису
поточного відеролика
Роздільна здатність
запису

00:24:19
1080Р

Циклічний
запис
Датчик
руху

UA

Карта пам’яти
встановлена

2012/01/08 18:54:12

Титри дати і часу
(залишаються на відеоролику)

Індикатор
заряду
акумулятора

.

Меню налаштувань
В меню налаштувань Ви можете побачити наступні пункти.

Титры на видео
Цикл записи (мин.)
Датчик движения
Запись звука
1/4

2/4

Настройки

Настройки

Дата и Время

ИК подсветка

Звук клавиш

Форматировать

Язык

По умолчанию
Версия ПО

Частота сети
3/4

4/4
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Меню налаштувань
VGA 640x480 HD 1280x720 FHD 1920x1080 інт.
Роздільна здатність
запису
(Разрешение)

UA

Визначає роздільну здатність відеороликів, що
записуються.
Рекомендується
використання
виключно
режиму 1280х720, 30 fps, якщо в реєстраторі
використовується карта пам’яті об’ємом 8-32Gb.
2 хв (2 мин) 5 хв (2 мин) 10 хв (2 мин) Вимкн.
(Выкл.)

Цикл запису, хв
(Цикл записи, мин)

Датчик руху
(Датчик движения)

Налаштування
тривалості
відеороликів,
що
записуються.
Рекомендується обирати тривалість роликів, що
дорівнює 2 хвилинам, оскільки за мінімальної
довжини роликів паузи між ними стають
непомітними.
Увімкн. (Вкл.)
Вимкн. (Выкл.)
Вмикає і вимикає режим запису за детектором
руху.
Рекомендується не вмикати режим запису за
детектором під час руху на дорозі. Ви можете
використовувати цей режим у припаркованому на
тривалий час автомобілі.
Вимкн. (Выкл.)

Запис звуку
(Запись звука)

Увімкн. (Вкл.)

Вмикає і вимикає вбудований мікрофон.
Рекомендується
використовувати
реєстратор
із увімкеним мікрофоном, оскільки аудіоканал
дає додаткову інформацію в разі розгляду
суперечливих дорожніх ситуацій.
Налаштування дати і часу.

Дата і час
(Дата и время)

Звук клавіш
(Звук клавиш)

Вимкн. (Выкл.)

Мова
(Язык)

Вибір мови відображення пунктів меню.

Частота мережі
(Частота сети)
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Рекомендуємо перед використанням провести
точне налаштування дати і часу, а також
періодично
перевіряти
правильність
цих
налаштувань у відеореєстраторі. Формати дати,
що використовуються: DD/MM/YYYY (День/місяць/
рік), MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. Формат часу, що
використовуються: 24-годинний.

50 Hz

Увімкн. (Вкл.)

60 Hz

Налаштування параметрів вбудованої відеокамери.
На території України рекомендуємо застосовувати
частоту 50 Hz.

Меню налаштувань/Перегляд записів

ІЧ-підсвічування
(ИК-подсветка)

Форматувати
(Форматировать)

Авто(Авто) Вимкн.(Выкл.)
Налаштування режиму роботи ІЧ-підсвічування.
У режимі «Авто» підсвічування автоматично
вмикається/вимикається
в
залежності
від
освітлення. Також Ви можете повністю вимкнути
підсвічування, якщо виберете функцію «Выкл.».
Рекомендується вимикати ІЧ-підсвічування у
разі використанні відеореєстратора в автомобілі,
що рухається. Ви можете використовувати дану
функцію у припаркованому на тривалий час
автомобілі.
Виконати (Выполнить)
Форматування карти пам’яті.

За замовчуванням
(По умолчанию)

Виконати (Выполнить)
Перезапуск системи і повернення всіх налаштувань
до заводських параметрів.

Версія ПЗ
(Версия ПО)

Відображення версії прошивки відеореєстратора.

UA

5. По завершенні налаштувань не забудьте знову увімкнути
запис натисканням кнопки •REC.
6. Встановіть відеореєстратор на лобовому склі автомобіля і
подайте на нього живлення.

Перегляд записів
Ви можете переглядати записи безпосередньо з меню
відеореєстратора. Також Ви можете підключити відеореєстратор
до ПК, використовуючи USB-кабель, що йде у комплекті, або
вилучити карту пам’яті з реєстратора і переглянути записи на ПК.

Перегляд з меню реєстратора
Для того щоб потрапити у меню перегляду реєстратора, Вам
необхідно зупинити поточний запис натисканням кнопки REC/
SNAP, потім перейти у режим «просмотр», використовуючи
кнопку MODE (подвійне натискання).
Для навігації архівом відеороликів використовуйте кнопки UP
і DOWN. Для початку програвання і режиму паузи необхідно
використовувати кнопку REC/SNAP.
У режимі «просмотр» кнопка MENU (подвійне натискання)
відповідає за підменю видалення, захисту відеофайлів і
встановлення слайд-шоу.
Вихід з режиму перегляду здійснюється кнопкою MODE. Після
закінчення перегляду не забудьте знову увімкнути запис
натисканням кнопки REC/SNAP.
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Режим фотозйомки

За допомогою кнопки MODE Ви також можете перейти у режим
фотоапарата і натисканням кнопки REC/SNAP зробити знімок.
Для виходу з меню перегляду використовуйте кнопку MODE.
UA

Меню налаштувань в режимі фотографування
Автоспуск
(Автоспуск)

Вимкн./2 сек./5 сек./10 сек.

Роздільна здатність
(Разрешение)

5М 2592х1944/3М 2048х1536/2MHD 1920х1080/
VGA 640x480

Серія знімків
(Серия снимков)

Вимкн. (Выкл.)

Увімкн. (Вкл.)

Якість
(Качество)

Висока/Стандартна/Низька

Різкість
(Резкость)

Висока/Стандартна/М’яка

Баланс білого
(Баланс белого)

(Высокое/Стандартное/Низкое)
(Высокая/Стандартная/Мягкая)
Автоматично/Сонячно/Похмуро/Вольфрам/
Флуоресцент
(Автоматически/Солнечно/Пасмурно/Вольфрам/
Флуоресцент)

Кольоровість
(Цветность)

Кольоровість/Коричневий/Чорно-білий

ISO
(ISO)

Автоматично/100/200/400

Розпізнавання
обличчя
(Распознавание
лица)

Вимкн./Розпізнавання обличчя/Розпізнавання
посмішки

Стабілізація
(Стабилизация)
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(Выкл./2 сек./5 сек./10 сек.)

(Цветность/Коричневый/Черно-белый)
(Автоматически/100/200/400)

(Выкл./Распознавание лица/Распознавание
улыбки)
Вимкн. (Выкл.)

Увімкн. (Вкл.)

Швидкий перегляд
(Быстрый просмотр)

Вимкн./2 сек/5 сек

Титри на відео
(Титры на видео)

Вимкн./Дата/Дата і час

(Выкл./2 сек/5 сек)
(Выкл./Дата/Дата и время)

Встановлення вакуумного кріплення

1

2
До клацання

UA

З'єднайте корпус відеореєстратора Встановіть відеореєстратор і
з кріпленням на лобове скло
прокладіть кабель живлення таким
чином, як показано на малюнку

3

Обертання на 360°

Зняття з кріплення

4

Натиснути
на язичок
Від'єднати
реєстратор
від кріплення
Ви можете повертати
реєстратор у будь-яку сторону
навколо його осі

Для зняття реєстратора
з кріплення виконайте дії,
зазначені на малюнку

Рекомендація: Встановлюйте відеореєстратор якомога вище
( корпус відеореєстратора поряд з дзеркалом заднього виду
або за ним) і в положенні, в якому об’єктив спрямований трохи
вниз під кутом приблизно 15° за горизонталлю. Відеозаписи,
отримані з відеореєстратора, встановленого на низькому рівні
(на торпеді або трохи вище), не дають повної інформації щодо
ситуації на дорогах, оскільки в них не фіксується передня
частина власного автомобіля, відповідно немає «точки
відліку». За умови встановлення реєстратора паралельно або
під кутом вгору, записи будуть суттєво затемнені.
.
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Встановлення кріплення на 3М скотчі

UA

Увага! Перед встановленням знежирте поверхню лобового
скла. Переконайтеся, що місце встановлення сухе та чисте. Не
встановлюйте кріплення на 3М скотчі при температурі нижче
+5 °С. Через низьку температуру повітря, а також великий
перепад температур між салоном автомобіля та вулицею,
3М скотч втратить свої властивості та не дозволить надійно
зафіксувати кріплення.

1

Відкрутіть гайку вакуумного
кріплення та роз’єднайте нижню і
верхню частини кріплення.

2

З’єднайте нижню частину вакуумного
кріплення з кріпленням на 3М скотчі.

3

4

Зафіксуйте обидві частини за
З’єднайте корпус реєстратора з
допомогою гвинта та гайки, що
кріпленням на 3М скотчі.
йдуть в комплекті з 3М кріпленням.

5
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Перед
встановленням
визначте
точне положення реєстратора на
лобовому склі. Місце кріплення
позначте маркером. Пам’ятайте,
що після встановлення кріплення
на лобове скло Ви не зможете
змінювати горизонтальне положення
реєстратора (вправо-вліво), зміна
положення буде доступна лише за
вертикаллю (вгору-вниз).

Встановлення кріплення на 3М скотчі

UA
Переконайтеся, що Ви встановлюєте Приклейте 3М скотч на кріплення,
реєстратор у зручному для зняття знявши захисну плівку тільки з
положенні. Для цього зафіксуйте одного боку 3М скотча.
кріплення таким чином, щоб інші
предмети не заважали знімати
реєстратор з лобового скла.

Ще раз переконайтеся в
Відклейте другу захисну плівку з
правильному виборі місця кріплення 3М скотча.
на лобовому склі.

Зафіксуйте реєстратор на 3М
кріпленні на лобовому склі
автомобіля в обраному місці.

Для зняття кріплення на 3М
скотчі з лобового скла автомобіля
скористайтеся лінійкою або
банківською картою, обережно
просуваючи її між кріпленням і
лобовим склом.

Примітка: До комплекту з кріпленням можуть входити як 4
вузькі смужки 3М скотча, так і одна широка цільна смужка.
Встановлюючи кріплення на широкій смужці 3М скотча, слід
також дотримуватись інструкцій, що описані вище.
49

Технічні характеристики

UA

Кут огляду камери

120°

Роздільна здатність
запису

VGA 640x480, 30 fps. HD 1280x720,
30 fps. (режим FHD 1920x1080, 30 fps
отриманий за допомогою програмної
інтерполяції)

Можливість повороту
камери

Поворот усього пристрою

Параметри відео

Відеокодек: MJPEG, формат: AVI

Запис звуку

Так

Відключення звуку

Так, через меню

Інтерфейс USB

Так

Відеовихід HDMI

Так

Дисплей

2,5", поворотний

Підтримка карт пам’яті

SDНС, до 32 GB

Карта пам’яті в комплекті

Так, Gazer micro SDHC + Adapter

Відображення титрів часу
і дати

Так

Автоматичне увімкнення
під час подачі живлення

Так, у режим запису

Тип кріплення на скло

Вакуумне, на 3М скотчі

Живлення

5В, БЖ 12-24V від прикурювача

Габарити, мм.

98х63х29

Вага, грам

102

Час запису на 1 Гб пам’яті
Роздільна здатність

66 хв.

1280x720, (30 FPS)

22 хв.

1920x1080i, (30 FPS)
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Ємність карти (1 Гб)

640x480, (30 FPS)

9 хв.

