
  
 

 : אזהרות

 !י האחריות "שאינה מכוסה עחיבור כזה יגרום לתקלה , אין להשתמש בחיבור חשמלי שאינו מקורי

 אין להוציא או להכניס את כרטיס הזיכרון כאשר המכשיר דלוק

 .כאשר מעדכנים את המכשיר יש להקפיד שהמתח החשמלי יהיה קבוע ורציף

 אין לדפדף בתפריט הפונקציות השונות בזמן נהיגה

iRoad GDR V1 full hd system   מדריך מקוצר למשתמש 

  .המערכת המתקדמת ביותר בתחומה כיום GDR V1 HD  iRoad-ה את כשתשרתודה 

 ,מהשימוש במוצר תהנהמקווים שאנו . תכונות ותפעול מוצר זהרוא את המדריך הזה כדי להכיר את אנא הקפד לק

  www.iroad.co.ilהסברים מפורטים ומדריכים תוכל למצוא באתר שלנו  .ותפיק ממנו את המירב

  מצלמההיחידת  התקנה וחיבור ברכב

 על ולחץ מדבקה כיסוי את הסר .מטלית לחה וחכה עד שתתייבש באמצעות קדמיתה השמשה את נגב .1

 .הקדמית השימשה אל מול התפס

 .המכשיר תושבתל הדרך כל התפס את להכניס הקפד, חבר את המכשיר לתפס .2

תוכל לבצע התאמה מדוייקת . ג על מנת להתאים את זוית ההסתכלות של המצלמה אל הכבישהבור את הדק .3

העבר . המנוע של הרכב שאמור להתלכד עם סיום מכסה ,יותר כאשר המצלמה תפעל ויופיע קו בתחתית המסך

 .וחבר את שקע המצית לשקע המצית ברכב ,את החוט כך שלא יפריע לך לשדה הראיה

 . קבלת התרעות רדאר ולייזרהוא מאפשר  ורקכבל המתח הינו כבל יחודי : שים לב

 V1 ADP -של מודול ה התקנה

ניתן לחבר למתאם . של מתאם המתח של גלאי הולנטין ACCלשקע ה  V1 ADP -החבר את מודול 

 .שים לב שהנורה האדומה דולקת רצוף. קבוע או למתאם לשקי המצית

 .שים לב שגלאי הולנטין מותקן היטב בצורה מאוזנת ובמקום גבוה ברכב

ניתן להשקיט את כפתור עצמת השמע , תצוגהת הולנטין תכבה V1 ADPכאשר תחבר את מודול ה 

 .וכן יופיעו אייקונים בתצוגה, בעברית GDRי ה "היות וההתרעות יושמעו ע, של הולנטין

 תפעול

שניות  2י לחיצה בת "הפעל את המכשיר ע –הפעלה ראשונית  .1

על כפתור ההפעלה או חיבור המכשיר לחשמל שיגרום 

  .להדלקה אוטומטית

עד אשר   GPSכיתוב יופיע ויהבהב השר המכשיר ידלק כא .2

בזמן חיבור ארוך של  .יקלטו לווינים ואז הכיתוב יהיה קבוע

כעת ". מחובר ללוין" המכשיר יודיע לווינים של מעל לדקה

 .המערכת מוכנה לפעולה

ובדוק שהגדרות השעון  DATE & timeבחר בתפריט את  .3

. השעון והתאריךכוון את  ,במידה ולא .מתאימות לשעון ישראל

 בתחתית המסך השעון והתאריך ולאחר יציאה מהתפריט יופיע

 .המעודכנים

מופיע בצד  RECתוכל לשים לב שכיתוב , צא מהתפריט .4

המערכת כרגע מקליטה וידאו , של המסך שמאל למעלה

 .ברצף
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 עדכון בסיס נתונים

 .לכרטיס במכשיר formatבצע הכרטיס למכשיר ולהכניס את של שימוש בכרטיס יש ל בפעם הראשונה .1

 .במחשב USBוחבר לשקע  ,הכנס את הכרטיס לקורא סים. המכשיר כבויכרטיס מהמכשיר כאשר ההוצא את  .2

 .לכרטיס הזיכרוןמעמוד המוצר באתר  fw_name.txtובץ יש לשמור ק .3

 :בכל עדכון יש לבצע את הפעולות הבאות

 .במחשב USBוחבר לשקע  ,הכנס את הכרטיס לקורא הכרטיסים. המכשיר כבוישיר כאשר מהמככרטיס ההוצא את  .1

 .ישירות לכרטיס GDR HDהמתאים ל  את קובץ בסיס הנתונים העדכני ביותר iroad.co.ilהורד מהאתר  .2

 .Update firmware פריטבחר הדלק את המכשיר ו .כאשר הוא כבויהחזר את כרטיס הזיכרון למכשיר  .3

 versionי בחירה ב "בסיום העלאת בסיס הנתונים החדש למכשיר ניתן לבדוק את גירסת בסיס הנתונים ע .4

 .DBגירסת בסיס הנתונים תופיע בשורת  שבתפריט

 (בסיס נתונים) התרעות על מצלמות מהירות

בעת התרעה על מצלמת מהירות תושמע התרעה קולית המתארת את סוג המכמונת ואת המהירות המותרת 

מהירות " למכמונת תושמע התרעה עם ההתקרבות .על המסך יופיע אייקון עם המהירות המותרת, באותו קטע

 .באם מהירות הנסיעה גבוהה מהמהירות החוקית" חורגת

 1של גלאי הולנטין  התרעות על רדאר ולייזר

יקלוט מכמונת תושמע התרעה קולית המתארת את סוג המכמונת ויופיע על המסך אייקון  גלאי הולנטיןכאשר 

 .תוכל להשקיט את כפתור הווליום של הולנטין(. מצלמה/ניידת/אקדח)המתאר גרפית את המכמונת 

 Fixed thresholdש "קמ 05 -ל לייזר /מומלץ לכוון את סף ההתרעה לגילוי רדאר

 ניגון הוידאו במחשב

 .ישירות לכרטיס הזיכרון הורד את תוכנת הניגון מהאתר - USBהכנס את כרטיס הזיכרון למתאם ה  .1

 תוכל לנגן בצורה רציפה את הסרט או לדלג מקטע לקטע - הפעל את תוכנת הניגון .2

 ראה הסבר מפורט באתר, cvwrsהפעלה מהתפריט פונקציה  – התרעת התנגשות וסטיה מנתיב

 .למצוא באתר שלנו בעמוד המוצרמדריכים מפורטים תוכל 

 אחריות שרות ותמיכה

 שיקול דעתי "עפיבוצעו תיקון המכשיר או החלפתו  .עד לתאריך המוטבע על המדבקה הינה GDR -האחריות ל

האחריות אינה מכסה שבר מיכני  .כרטיס זיכרון וקורא כרטיס זיכרון, מחברים, כבלים אינה כוללתהאחריות . החברה

ומתן  מדבקת האחריות תגרום להסרת האחריות מיידית הסרת/קריעת/ניקוב. ומסך כפתורים/מכל סוג לרבות שקעים

 .חברהלישירות לשרות לא ניתן להעביר את המכשיר  .י החנות בה נרכש"נתן עיר יהשרות  למכשי .שרות למכשיר

שם תוכל למצוא גם  iroad.co.ilי מילוי טופס תמיכה באתר "י החנות בה נרכש המכשיר או ע"תמיכה טכנית תינתן ע

 .מדריכים מפורטים

החברים בקבוצת המשתמשים מקבלים מייל בכל פעם שבסיס הנתונים מתעדכן עם מצלמות  -קבוצת משתמשים

  לפקסס את חשבונית הקניה הרישום ישלהשלמת )ם לקבוצת המשתמשים מתבצע באתר הרישו. חדשות

 (. 09-9573752 -ל

 מ"בע' י יעוץ ומערכות אלקיי א'ג –מלכודות מהירות בישראל 

50

0 


