
 
 

iRoad GDR  מדריך מקוצר למשתמש 

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

מהשימוש  תהנהאנו מקווים ש. 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 ,במוצר

  מצלמההיחידת  התקנה וחיבור ברכב

על המסך תופיע שאלה האם לפרמט . הכנס את כרטיס הזיכרון למכשיר והדלק את המכשיר .1

 .על מנת להכין את כרטיס הזיכרון לשימוש YESיש לבחור . את הכרטיס

 כיסוי את הסר .מטלית לחה וחכה עד שתתייבש באמצעות קדמיתה השמשה את נגב .2

 .הקדמית השימשה אל מול התפס על ולחץ מדבקה

 .המכשיר תושבתל הדרך כל התפס את להכניס הקפד, חבר את המכשיר לתפס .3

תוכל לבצע התאמה . של המצלמה אל הכבישג על מנת להתאים את זוית ההסתכלות הבור את הדק .4

שאמור להתלכד עם סיום מכסה המנוע  ,מדוייקת יותר כאשר המצלמה תפעל ויופיע קו בתחתית המסך

וחבר את שקע המצית לשקע המצית  ,העבר את החוט כך שלא יפריע לך לשדה הראיה. של הרכב

 .ברכב

 . לייזר/הוא מאפשר את השימוש במודול הרדאר ורקכבל המתח הינו כבל יחודי : שים לב

 (במידה ונרכש)נדרשת התקנה מקצועית  - התקנה וחיבור ברכב מודול רדאר ולייזר

להשתמש גם  ניתן .ברגיםהחבר את מודול הרדאר והלייזר באמצעות התושבת המסופקת ו .1

הגריל באופן כזה שהוא לא פסייש למקם את המודול בין . 'באזיקונים נייר דבק דו צדדי וכד

 .מתכתייםאלה הי חלקי חזית הרכב במיוחד "יוסתר ע

אין צורך לחבר את הכבל הכחול במידה . -ואת הכבל השחור ל + חבר את הכבל האדום ל  .2

 .עם אזיקונים העבר את הכבלים בצורה מסודרת ואבטח אותם. ויש כזה

 .את המודול ניתן להתקין בניצב, במידה ואין אפשרות להצבה מקבילה .3

 תפעול

הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ  –הפעלה ראשונית  .1

. כאשר הכיתוב על הכרטיס נמצא בצידה של העדשה

שניות על כפתור  2י לחיצה בת "הפעל את המכשיר ע

ההפעלה או חיבור המכשיר לחשמל שיגרום להדלקה 

 .אוטומטית

עד   GPSכיתוב יופיע ויהבהב הכאשר המכשיר ידלק  .2

בזמן חיבור  .טו לווינים ואז הכיתוב יהיה קבועאשר יקל

מחובר " המכשיר יודיע ארוך של לווינים של מעל לדקה

 .כעת המערכת מוכנה לפעולה". ללוין

ובדוק שהגדרות  DATE/timeבחר בתפריט את  .3

כוון את  ,במידה ולא .השעון מתאימות לשעון ישראל

לאחר יציאה . בטל שעון קיץ/והפעל  ,השעון והתאריך

 .בתחתית המסך השעון והתאריך ומהתפריט יופיע

מופיע  RECתוכל לשים לב שכיתוב , צא מהתפריט .4

 .המערכת כרגע מקליטה וידאו ברצף, של המסך בצד שמאל למעלה
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 עדכון בסיס נתונים

 .את קובץ בסיס הנתונים העדכני ביותר iroad.co.ilהורד מהאתר  .1

וחבר לשקע  ,הכנס את הכרטיס לקורא הכרטיסים. כבוי מכשירההוצא את כרטיס הזיכרון מהמכשיר כאשר  .2

USB במחשב. 

יש לבחור באייקון הנגן , עם תוכן הכרטיס לאחר מספר שניות יפתח חלון .3 .

את קובץ העדכון יש לאתר בספריה שאליה . FW upload -לאחר הפעלת הנגן יש לבחור באייקון           וב .4

 .הורדנו אותו

המכשיר  תלאחר הדלק. רטיס בקובץ העדכון יש להכניס את הכרטיס בחזרה למכשירהכ תלאחר סיום טעינ .5

מסך הבית יש ללחוץ על הסטיק עד שיופיע הכיתוב  כאשר יעלה( ידנית או אוטומטית בחיבור מתח)

Updating Firmware  .בסיום תהליך הטעינה יש ללחוץ על מקש כלשהו. 

שתציג  versionלהיכנס לתפריט ולבחור באופציה  ישגירסת בסיס נתונים נטענה למכשיר  איזועל מנת לוודא  .6

 .את גירסת בסיס הנתונים

 (בסיס נתונים) התרעות על מצלמות מהירות

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

 למכמונת תושמע התרעה עם ההתקרבות .עם המהירות המותרתעל המסך יופיע אייקון , באותו קטע

 .באם מהירות הנסיעה גבוהה מהמהירות החוקית" מהירות חורגת"

 (לייזר/מערכת הכוללת מודול רדאר) התרעות על רדאר ולייזר

המסך לייזר יקלוט מכמונת תושמע התרעה קולית המתארת את סוג המכמונת ויופיע על /מודל הרדארכאשר 

 לייזר /מומלץ לכוון את סף ההתרעה לגילוי רדאר(. מצלמה/ניידת/אקדח)אייקון המתאר גרפית את המכמונת 

 " סף התרעה קבוע"ש "קמ 66 -ל

 ניגון הוידאו במחשב

                  ובאמצעות לחצני הבקרה , הפעל את תוכנת הנגן שבכרטיס דפדף בין קטעי הוידאו השונים שבכרטיס .1

 .נגן הפסק ודלג

תוכל . ה ונתוני התאריך והמהירות יופיע על גבי הוידאוסיעבצד ימין של הנגן תופיע מפת גוגל עם מסלול הנ .2

 .מוגן ממחיקה יופיע עם אייקון מנעולשקטע וידאו  .לבצע מספר פעולות כגון לכידת תמונה ושמירת קטע וידאו

 אחריות שרות ותמיכה

. החברה שיקול דעתי "עפיבוצעו תיקון המכשיר או החלפתו  .למשך שנה אחת הינה GDR -להאחריות 

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

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

 .ישירות למעבדת החברהלשרות לא ניתן להעביר את המכשיר  .י החנות בה נרכש"נתן עיר יהשרות  למכשי

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

 .גם מדריכים מפורטים

 ת משתמשיםקבוצ

ם הרישו. החברים בקבוצת המשתמשים מקבלים מייל בכל פעם שבסיס הנתונים מתעדכן עם מצלמות חדשות

 (. 09-9573752 -ל לפקסס את חשבונית הקניה להשלמת הרישום יש)לקבוצת המשתמשים מתבצע באתר 

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