מדריך למשתמש
מצלמת רכב Mi Dash Cam

תודה על בחירתכם במצלמת Mi Dash
מצלמת  Mi Dashהיא בת הלוויה המושלמת לכל נסיעה .היא מצוידת בשבב מצלמה ובחיישן
תמונה המאפשרים צילום סרטונים באיכות גבוהה .לחוויה טובה יותר ,לפני השימוש מומלץ לעדכן את
הקושחה ויישומון לגרסה העדכנית ביותר .יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש ,ולשמור אותו לשימוש עתידי.

 2סקירת המוצר
מחוון
לבן :מקליט
אדום :שגיאה
כבוי :המכשיר כבוי או
שאינו מקליט כעת

לוח מגע

עדשה

רמקול

חריץ כרטיס micro SD

בקרי המגע הם
הנקודות הלבנות
מתחת למסך

במקרה של שגיאה,
יש להחדיר סיכה
לתוך חור האיפוס כדי
להפעיל מחדש את
המכשיר.

איפוס

מיקרופון

לחצו להפעלה כאשר
המכשיר כבוי .לחצו
והחזיקו למשך  3שניות
לחצן
כדי לכבות את המכשיר שקע
כאשר הוא פועל.
טעינה הפעלה/כיבוי

 3התקנה
 .1מדבקה אלקטרוסטטית
יש לנקות את שמשת הרכב ולהדביק את
המדבקה האלקטרוסטטית על האזור המומלץ
כפי שמופיע באיור להלן .יש להוציא בועות
אוויר שנכלאו בין המדבקה לשמשה.

 .3הדבקת התקן המצלמה לשמשה
יש להסיר את הכיסוי המגן מההתקן
ולהדביק את בסיס ההתקן במרכז המדבקה
האלקטרוסטטית.
כיסוי מגן
יש לחבר את
ההתקן למדבקה
האלקטרוסטטית בחזקה

 .2חיבור המצלמה להתקן
יש להכניס את ההתקן לתוך החריץ בחלקה
העליון של המצלמה ולדחוף אותו שמאלה.

 .4חיבור כבל  USBלמצת הרכב
יש לישר את הכבל עם הקצה העליון של שמשת
הרכב ולהצמיד אותו לאורך צד הנוסע ותא
הכפפות כמופיע באיור להלן .יש לחבר את הכבל
לספק הכח ולחבר את ספק הכח למצת הרכב.

יש להשתמש במוט כדי להכניס את הכבל
לתוך רצועת הגומי.
מיקומו של מצת הרכב עשוי להיות שונה מזה
שבאיור .איור זה מובא לצורך עיון בלבד.

 4שימוש
 .1שינוי זווית המצלמה
יש לחבר את המצלמה לשקע המצת כדי
להפעיל אותה .סובבו את גוף המצלמה כדי
לשנות זווית וודאו כי המצלמה מכוונת ישירות
קדימה.
שימו לב :בעת יציאה מהרכב ,יש לנתק את
המצלמה משקע המצת.
 .2הקלטה ומאפיינים עיקריים
ההקלטה מתחילה באופן אוטומטי כאשר
מצלמת הרכב מופעלת .נקודה אדומה
מהבהבת בצדו השמאלי העליון של המסך
מציינת כי מתבצעת הקלטה.
הקלטת צליל פעילה.
הקלטת צליל אינה פעילה.
נקודת  Wi-Fiחמה פעילה.
נקודת  Wi-Fiחמה אינה פעילה.
שימו לב :מומלץ לבצע ייצוא של סרטוני הווידאו
כאשר נקודת  Wi-Fiחמה פעילה.

לחצו להקלטת סרטון וידאו במצב חירום.
סרטון הווידאו יישמר בתיקיית אירוע נפרדת.
לחצו להצגת הרשימה של סרטוני הווידאו
ולהצגת מאפיינים אחרים.

 .3סרטוני אירוע
במקרה של תאונה ,או אם בחרתם להקליט
סרטון באופן ידני ,הסרטונים יישמרו בתיקיית
האירועים ,וניתן יהיה למצוא אותם בקלות
לאחר מכן.
במקרה של תנאי כביש מורכבים ,ייתכן כי
סרטונים של תאונות לא יישמרו בתיקיית
האירועים בכל פעם שמתרחשת תאונה.
אם לא ניתן למצוא סרטון מסוים בתיקיית
האירועים ,יש לחפשו בתיקיה הרגילה בין יתר
קטעי הווידאו.
הסרטונים שבתיקיית האירועים עשויים לתפוס
עד  20%מקיבולת האחסון .כאשר המכשיר

מגיע למגבלת האחסון שלו ,סרטונים ישנים
יותר נמחקים לצמיתות כדי לפנות מקום אחסון.
יש לגבות את הסרטונים לטלפון או למחשב כדי
למנוע אבדן של הקלטות.
יש לעיין ב"אחסון וידאו" כדי לראות את כמות
הסרטונים שניתן לשמור בכרטיסי microSD
שונים.

 .4הפעלה
לחצו על הסמל "•••" כדי לצפות ברשימת
הסרטונים המאוחסנים במצלמת הרכב .בחרו
בסרטון מסוים כדי להפעילו.
לחצו לחזרה לרשימת הסרטונים.
לחצו למחיקת הסרטון.
לחצו לשינוי מהירות ההפעלה .ניתן לבחור
בין המהירויות .1/2/4/8
לחצו להפעלה או השהיה.
ניתן גם להשתמש באפליקציית Mi Dash Cam
כדי להפעיל או לייצא סרטונים לטלפון.

ההקלטה תיעצר כאשר תפעילו סרטונים
לצפייה ,ותימשך באופן אוטומטי כאשר
תפסיקו את הסרטון.

 .5הגדרות המערכת
לחצו על הסמל "•••" במסך הבית ובחרו
"( "Settingsהגדרות) כדי להיכנס להגדרות
המערכת.
כאן ניתן לשנות את השהיית כיבוי המסך ,את
רגישות חיישן  ,Gאת שעון המערכת ועוד.
ההגדרות הזמינות תלויות בגרסת הקושחה
המותקנת.
 .6אחסון וידאו
מצלמת הרכב תומכת בכרטיסי microSD
סטנדרטיים בקיבולת של  16GBעד 64GB
ובמהירויות כרטיס של  Class 10ומעלה .יש
לבצע אתחול לכרטיס ה microSD -שבתוך
המצלמה לפני השימוש.
להלן משך הסרטונים שניתן לאחסן בכרטיסים
שונים ,לפי קיבולתם:
סוג סרטון 16GB
כשעה
רגיל
וחצי
כ10-
אירוע
סרטונים

32GB
כשלוש
שעות
כ20-
סרטונים

64GB
כשש
שעות
כ40-
סרטונים

כאשר אין יותר מקום אחסון בכרטיס ,הסרטונים
נמחקים החל מהישן ביותר .יש לזכור לגבות
את הסרטונים לטלפון או למחשב במקרה של
תאונה .כרטיס  microSDעלולים להינזק לאחר
שימוש ארוך של הקלטה ומחיקה .יש להחליף
את הכרטיס במקרה שהוא מתגלה כלא תקין.
יש להשתמש בכרטיסי  microSDאיכותיים
של יצרנים מוכרים .מהירות הכתיבה בפועל
והקיבולת של כרטיסי  microSDברמה ירודה
עלולים להיות נמוכים מאלו המוצהרים .איננו
נוטלים כל אחריות במקרים אלו.
לפני השימוש בכרטיס  microSDחדש ,יש
לאתחל אותו כאשר הוא מותקן בתוך מצלמת
הרכב .מומלץ לאתחל את כרטיס הmicroSD-
מדי שבועיים; אחרת ,הכרטיס עלול להאט
את ביצועיו .אין להכניס או להוציא את כרטיס
ה microSD-כאשר מצלמת הרכב בפעולה.

 5מקור החשמל
מצלמת הרכב מקבלת חשמל ממצת הרכב .יש
להשתמש בכבל המקורי ובספק הכח המקורי
כדי לשמור על זרם כניסת חשמל יציב .אין כל
אחריות על אבדן או נזק הנובעים משימוש
במקורות חשמל אחרים מלבד מצת הרכב,
או משימוש בכבלי חשמל וספקי כח שאינם
מקוריים.

ברכבים מסוימים ,מועבר זרם אל מצת הרכב
גם כאשר הרכב אינו מונע .כדי למנוע ריקון
של מצבר הרכב ,יש ללחוץ לחיצה ארוכה על
לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את המצלמה.
לחלופין ,ניתן לנתק את ספק הכח ממצת הרכב.
יש לזכור להפעיל את המצלמה בתחילת כל
נסיעה .אין כל אחריות על אבדן או נזק שייגרמו
כתוצאה מאי-כיבוי של המצלמה עם היציאה
מהרכב.

 6סוללה
הסוללה הפנימית של מצלמת הרכב משמשת
אך ורק לשמירת קובץ הסרטון האחרון במקרה
של ניתוק מקור החשמל החיצוני .אין להשתמש
במצלמת הרכב ללא חיבור למקור חשמל חיצוני.
אין להסיר את הסוללה הפנימית.

יש להפסיק את השימוש במכשיר ולפנות
לשירות לקוחות במקרה של :התחממות יתר
של הסוללה; עיוות של הסוללה; התרחבות של
הסוללה; דליפת נוזלים מהסוללה; כל מקרה
חריג אחר הקשור לסוללה.

 7אפליקציית Mi Dash Cam
 .1התקנת יישומון
כדי להוריד ולהתקין את יישומון ,יש לחפש
" "Mi Dash CamבGoogle Play Store-
(במכשירי  )Androidאו בApp Store-
(במכשירי .)iOS
 .2התחברות למצלמת הרכב
יש להפעיל את נקודת ה Wi-Fi-החמה של
מצלמת הרכב .שם הנקודה החמה והסיסמה
יופיעו בצג .חברו את הטלפון לנקודה החמה
ובצעו את ההוראות שמופיעות ביישומון Mi
.Dash Cam

הסיסמה שמופיעה באיור מובאת לצורך דוגמה
בלבד .הסיסמה בפועל תופיע על-גבי מסך
המצלמה.

 8פתרון בעיות
תרחיש
התקנה

בעיה
המדבקה האלקטרוסטטית
נופלת
הדבק של ההתקן אינו מדביק.

הפעלה

פעולה

המצלמה אינה פועלת
המצלמה מבצעת אתחול מחדש
לאחר ההפעלה
המסך אינו נדלק עם הפעלת
המצלמה
המצלמה אינה מתחילה
בהקלטה לאחר הפעלתה
המצלמה מפסיקה להקליט
באופן בלתי צפוי
הסרטונים אינם ברורים
לא מתבצעת הקלטת צליל

המסך כבה
פעולה

קבצי הווידאו פגומים
המכשיר אינו מגיב

התחברות
למחשב

המחשב לא מוצא את המצלמה

פתרונות
יש לנקות את השמשה ,לחבר את המדבקה
האלקטרוסטטית לזגוגית ולהוציא בועות אוויר
הכלואות בין המדבקה לשמשה.
יש לוודא שההתקן מחובר למרכז המדבקה
האלקטרוסטטית ,ולא לקצה.
יש לוודא שספק הכח מחובר בצורה מלאה למצת
הרכב ,וכי כבל ה USB-מחובר בצורה תקינה .יש
לוודא שהרכב מונע וכי מצת הרכב מספק זרם.
אם הדבר אינו פותר את הבעיה ,יש להכניס סיכה
לכפתור האיפוס בתחתית המצלמה לביצוע אתחול.
יש לוודא שימוש באביזרים המקוריים שסופקו,
לנתק את ספק הכח ולחבר אותו חזרה.
יש לוודא כי זרם החשמל תקין ,לנתק את ספק
הכח ולחברו חזרה.
יש לוודא שכרטיס ה microSD-עומד בדרישות
ומאותחל.
יש לאתחל מחדש את הכרטיס או להחליפו.
יש לוודא כי שמשת הרכב ועדשת המצלמה אינם
מוסתרים על-ידי אובייקטים כלשהם.
יש לבדוק אם ההגדרה של הקלטת צליל כבויה,
ולהפעילה חזרה.
המסך נכבה באופן אוטומטי לאחר דקה של חוסר
פעילות במהלך נהיגה .ניתן להדליקו חזרה על-
ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי או באמצעות
לחצני המגע .ניתן גם לשנות את משך ההשהיה
לפני הכיבוי בהגדרות.
יש להחליף את כרטיס ה microSD-בהתאם
לצרכי השימוש.
יש ללחוץ על כפתור האיפוס באמצעות סיכה,
או ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההפעלה/כיבוי כדי
לכבות את המצלמה ,ואחר כך להדליקה שוב.
כבל ה USB-המצורף באריזה משמש לטעינה בלבד.
לצורך העברת נתונים למחשב יש להשתמש בכבל
אחר.

 9אמצעי בטיחות
 .1מצלמת  Mi Dash Camמקליטה סרטונים
מחוץ לרכב נוסע .היא אינה מגנה על
הנוסעים מפני תאונות .היצרן אינו לוקח
כל אחריות על מעורבות המשתמש בתאונת
דרכים ו/או נזק הנגרם עקב שיבוש בפעולת
המוצר ,אבדן מידע או אופן הפעלת המוצר.
 .2עקב סוגי הרכבים השונים ,העדפות
הנהיגה ,תנאי הסביבה והבדלים אחרים,
ייתכן שחלקים מסוימים של המוצר או המוצר
כולו לא יפעלו באופן רגיל במקרים מסוימים.
ייתכן שההקלטה לא תפעל כצפוי עקב
בעיות בזרם החשמל החיצוני ,טמפרטורות
הפעלה חריגות ו/או לחות ,תאונות ,נזק
לכרטיס ה microSD-או סיבות אחרות.
אין כל ערובה לכך שניתן יהיה לשמור
את כל הסרטונים באופן מלא בכל מצב
נתון .התמונות המוקלטות על-ידי מוצר זה
משמשות לעיון בלבד.
 .3יש להתקין את המוצר בצורה תקינה שאינה
חוסמת את שדה הראייה של הנהג ואינה
חוסמת את כרית האוויר ברכב .התקנה
שגויה של המוצר עלולה לגרום לפעולה לא
תקינה ולפציעה.
 .4יש לשמור מוצר זה הרחק משדות מגנטיים
חזקים למניעת נזק.
 .5אין להכניס או להוציא את כרטיס
ה microSD-כאשר המוצר פועל על-מנת
שלא לגרום נזק לכרטיס.

 .6יש להשתמש בכרטיס  microSDבעל
קיבולת אחסון של בין  16GBל ,64GB-ובעל
מהירות כתיבה של  Class 10לכל הפחות.
יש לאתחל את כרטיס ה microSD-לפני
השימוש.
 .7כרטיסי  microSDעלולים להינזק כתוצאה
משימוש חוזר .יש להחליף את כרטיסי
ה microSD-בזמן כדי לשמור על היכולת
להקליט סרטונים .אין כל אחריות לכשל של
כרטיסי .microSD
 .8המוצר מאפשר הקלטה ושמירה של סרטוני
תאונות דרכים ,אך אין כל ערובה לכך שניתן
יהיה להקליט ולשמור סרטונים בכל מצב.
ייתכן שחיישן ה G-לא יזהה התנגשויות
מינוריות; לפיכך ,ייתכן שהסרטון לא יישמר
בין סרטוני התאונות.
 .9אין להשתמש במוצר זה בטמפרטורות
גבוהות מ 70-מעלות צלסיוס או נמוכות
מאשר  20-מעלות צלסיוס.
 .10תיתכן פריקה של הסוללה במקרה של
חוסר שימוש במכשיר למשך פרקי זמן
ארוכים .ייתכן שתתבקשו לאפס את שעון
המכשיר כאשר תפעילו אותו חזרה.
 .11אין לנער את המכשיר או ללחוץ עליו
בחזקה .פגיעה חזקה או ניעור חזק עלולים
לגרום לנזק בלתי הפיך.
 .12אין לנקות מוצר זה באמצעות תכשירים
כימיים או תכשירי ניקוי.
 .13יש להשתמש במוצר זה בכפוף לחוק.

 9מפרט טכני
מוצר:

Mi Dash Cam

דגם:

MJXCJLY01BY

שקע טעינה:

Micro-USB

סוג סוללה:

Li-polymer

קיבולת סוללה:

240mAh

אחסון מקומי:

כרטיס microSD

כניסה:

5V 2A

חיישן תמונה:

SONY IMX 323

רזולוציה:

1080p

עדשה:

עדשה בת  6אלמנטים

ממדים:

 X 53 X 18 87.5מ"מ

קישוריות :Wi-Fi

תקן IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

תואם ל:

 Android 4.1ומעלה או  iOS 8.0ומעלה

 9תוכן האריזה
יש לוודא שכל הפריטים הבאים נמצאים באריזה.
 .1מצלמת ( Mi Dash Camאחת)
. 2התקן מצלמה (אחד)
 .3מדבקה אלקטרוסטטית (אחת)
 .4כבל ( USBאחד)

 .5ספק כח (אחד)
 .6דבק עמיד בחום (שניים)
 .7מוט קטן (אחד)
 .8מדריך למשתמש (אחד)

 10התקנת היישומון Mi Home
סרוק את קוד  QRאו עבור אל Google
 storeאו  App Storeכדי להוריד ולהתקין את
היישומון  .Mi Homeשלוט במצלמה ובצע
אינטראקציה עם מכשירים ביתיים חכמים
אחרים ביישומון .Mi Home
Mi Home Android

Mi Home iOS

 11אחריות
מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן.
לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר
לתקופה של  12חודשים מתאריך הקנייה
בכפוף לתנאים הבאים :אחריות זו בתוקף רק
בצירוף חשבונית הקנייה .האחריות לא תחול
במקרים הבאים :שימוש בלתי נאות ,שבר
מכל סיבה שהיא ,נזק לקוח או במקרה של
תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות
המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת
האחריות .האחריות אינה כוללת :נזק מכל
סוג ,צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים) ,חלקי
פלסטיק או מתכת של המוצר ,חלקי גומי ,נזק
לשקעי מתח וכרטיס זיכרון ,שימוש במתאם
חשמל שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:
 .1אחריות על המוצר הינה ל 12-חודשים.
 .2האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם
שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
 .3זמן טיפול במעבדה הינו בין  10-14ימי
עסקים  -מסירת המוצר למרכז שירות הינו
על אחריות הלקוח ועל חשבונו.

רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובתsupportmi@hemilton.co.il :
יצרן.70mai Co., LTD :
כתובתZixing Road, Bulding 2, 2025, Minhang, Shanghai, China 588 :
היבואן :המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ,האופה  ,8מודיעין08-6852114 ,

