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Зовнішній вигляд і комплектація
Перевірте наявність приладдя, що входить в комплект
:
Відеореєстратор - 1шт
Автомобільний адаптер живлення - 1шт
USB - кабель - 1 шт
Кріплення на лобове скло - 1шт
Інструкція з експлуатації - 1шт
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Гарантійний талон – 1
Установкавка карти пам’яті в пристрій
Установка карти пам'яті робиться при вимкненому
пристрої, не докладаючи зайвих зусиль, до
характерного клацання. Не допускайте попадання в
роз'єм для карти пам'яті, а також на саму карту пам'яті
сторонніх предметів, рідини і пилу. Це може привести
як до ушкодження роз'єму, так і самої карти в цілому.
Не забудьте відформатувати карту пам'яті в самому
пристрої перед початком використання.

Офіційний імпортер і дистрибьютор на території
України
ТОВ «Хімекспо»
Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а
Тел/факс: +380 44 276 09 19
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Поздоровляємо Вас з придбанням відеореєстратора
Aspiring D301
Уважно прочитайте цю інструкцію з
експлуатації перед початком використання
відеореєстратора. В ній Ви знайдете детальний опис
самого пристрою, повного набору функцій і
налаштувань, порядку установки і використання, а
також умови гарантійного обслуговування. Приведена
інформація призначена для оптимального
налаштування пристрою, дозволить уникнути помилок
в повсякденному використанні і продовжить термін
служби відеореєстратора.
.
Про пристрій
Відеореєстратор - пристрій, призначений для
відеофіксації подій, пов'язаних, в основному, з
водінням автомобіля. Основне завдання
відеореєстратора - як можна більш повно і чітко
зафіксувати будь-які несприятливі події, які можуть
зіграти ключову роль в спірних ситуаціях на дорозі.
Приділяйте підвищену увагу правильній роботі
Вашого відеореєстратора - це у Ваших інтересах.
ВАЖЛИВО ЗНАТИ!
Ця модель БЕЗ GPS. Перед кожним використанням
рекомендується перевіряти поточні налаштування і
режим відеозапису.
Рекомендується придбати окрему карту пам'яті,
призначену до використання тільки у
відеореєстраторові.
Після першої установки карти пам'яті необхідно її
відформатувати безпосередньо в самому пристрої. Не
зберігайте сторонні файли на карті пам'яті
відеореєстратора, це може призвести до збоїв
відеозапису. Не витягайте карту пам'яті під час роботи
пристрою, це може привести до втрати даних або
виходу карти з ладу.
Використовуйте тільки аксесуари, що входять в
комплект відеореєстратора. У разі використання
сторонніх аксесуарів можливе ушкодження пристрою.
УВАГА!
Перед експлуатацією обов'язково зарядіть
відеореєстратор Aspiring R15 на 100%

Початок роботи
Встановіть відеореєстратор в кріплення на лобовому
склі автомобіля. Включіть запалення автомобіля.
Через автомобільний адаптер живлення підключіть
відеореєстратор до бортової мережі автомобіля.
Відеореєстратор почне роботу в автоматичному
режимі. Відрегулюйте кут огляду пристрою.
Виключення пристрою робиться довгим натисненням
клавіші Вкл.\Викл. Живлення. Повторне включення коротким натисненням клавіші Вкл.\Викл. Живлення.
Режим відеозапису
Запис робиться в циклічному режимі (нові
файли записуються поверх найпізніших).
Автоматичний запис відео починається відразу після
підключення зарядного пристрою до бортової мережі
автомобіля і подання живлення. Після початку запису
на екрані з'явиться картинка поточного відео. Його
запис робитиметься згідно зі встановленими раніше
параметрами.
Запис в ручному режимі починається після
натиснення на кнопку "REC/OK". Зупинка запису
робиться повторним натисненням цієї кнопки.
Під час будь-якого режиму запису можна скористатися
режимом "Захисту файлів". Для цього під час
поточного запису необхідно натиснути кнопку "MENU"
один раз. Захищені файли зберігатимуться в
невитирному кластері пам'яті. У нижній частині екрану
Ви побачите піктограму у вигляді "ЗАМКУ". Не
забувайте звільняти невитирну зону пам'яті від
збережених файлів.
Режим фотознімків
Для того, щоб перейти в режим фотографування,
натисніть кнопку "MODE" один раз після включення
пристрою. Знімок робиться натисненням кнопки
"REC/OK". Фотографування здійснюватиметься
кожного разу по її натисненню. Щоб викликати меню
налаштувань, натисніть кнопку "MENU" на корпусі
пристрою. Кнопки "Вгору" і "Вниз" використовуються
для вибору потрібного пункту в меню, а кнопка
"REC/OK" для його підтвердження.
Вивід зображення на зовнішний монітор
Підключіть HDMI - кабель до персонального
комп'ютера. В цей момент воно повинно бути
включене. У даному режимі роботи зображення буде
виведено на телевізор. Для перегляду перейдіть в
режим відтворення фото або відео.
Наладки відеореєсстратора
У автомобільному відеореєстраторові передбачені
п'ять основних режимів:
- Загальні налаштування
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- Режим відео
Aspiring
- Налаштування фото
- Відтворення
- Карта пам'яті
Для вибору необхідного режиму виконайте наступні
дії:
1.Натисніть кнопку "MENU" у будь-якому режимі
роботи відеореєстратора.
2.Натискаючи кнопку "MODE", перейдіть до
необхідного розділу меню.
3.Кнопками "Вгору" - "Вниз" виберіть необхідний
пункт меню і натисніть кнопку "REC/OK"
4.Кнопками "Вгору" - "Вниз" виберіть необхідне
значення параметрів і натисніть кнопку "REC/OK".
Для зручності вибору усі режими підписані по
периметру екрану.
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Відтворення відео на реєстраторові
Щоб відтворити відео на реєстраторові
Aspiring D301, натисніть 2 рази кнопку "MODE",
виберіть потрібний Вам файл і натисніть кнопку
"REC/OK".
Технічні характеристики
Процесор

Novetek (NTK) 96632 Solution

Матриця

2 мегапікселів

Кут огляду

120 градусів

Діапазон фокусу

12см – Віддаль не обмежена

Дисплей

2.4-дюймів,TFT

Відео вихід

NTSC/PAL

Формат відео
запису
Відео запис

AVI

Акумулятор

1920*1080 (25 кадрів/сек)
1280*720 (30 кадрів/сек)
150 mAh

Автостарт

Є

Акселерометр

Є

Датчик руху

Є

Карта пам’яті

microSD до 32 Гб (макс.)

Мікрофон/Динамік

Є/Є

Підзарядка

ЗП від припалювача

Штамп

Часу/Дати

зробіть включення пристрою клавішею Вкл./Викл.
Пристрій повинен включитися в звичайному режимі
Гарантія
Строк гарантії на даний пристрій – 12 месяців.
Цей пристрій може бути прийнятий в
гарантійний ремонт тільки за наявності фірмового
гарантійного талона ТОВ "Хімекспо". Гарантійний
талон повинен обов'язково містити серійний номер
пристрою, дату продажу і відмітку продавця.
Пристрій не підлягає безкоштовному сервісному
обслуговуванню у разі, якщо:
Загублений або неправильно заповнений
гарантійний талон, не вказана дата продажу, відсутня
відмітка продавця, немає фірмової пломби;
Були порушені правила експлуатації пристрою;
Пристрій піддавався механічним ушкодженням, в
результаті перегрівання (вогню), аварії, за наявності
корозії елементів, в результаті дії вологи (води) або
агресивних рідин, використання не по прямому
призначенню, недбалого використання,
некваліфікованих спроб розкриття або ремонту;
Були використані неоригінальні аксесуари.
Зовнішній вигляд товару, комплектація і
характеристики можуть бути змінені виробником без
повідомлення. Опис носить довідковий характер і не
може служити підставою для претензій.
УВАГА : автореєстратор дуже чутливий до зарядки
акумулятора. Якщо акумулятор заряджений менш ніж
на 10%, пристрій може не включатися або працювати
некоректно. Також пристрій може працювати
некоректно, якщо є помилки на карті пам'яті. Ці
моменти не є браком.
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УВАГА: Технічні характеристики, функціонування і
комплектація пристрою можуть бути змінені без
попереднього повідомлення.
Можливі несправності і способи їх усунення
Під час тривалого використання пристрою (більше
двох-трьох годин підряд), особливо в умовах прямих
сонячних променів, що падають на лобове скло
автомобіля, може статися перегрівання пристрою.
Пристрій перестане відповідати на органи управління,
запис зупиниться, натиснення на клавішу Вкл./Викл.
не даватиме результатів. У такому разі Вам треба
вдатися до функції примусового перезавантаження
RESET.
Озброївшись гострим предметом (краще всього
скріпкою), зробіть натиснення втопленої клавіші
RESET, розташованої на нижньому торці пристрою,
поряд з об'єктивом. Дайте пристрою трохи охолонути,
прибравши його з прямого сонячного світла, а потім
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