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Загальна схема пристрою

1. RESET

2. USB

3. HDMI

4. SD

5. Вкл/Вимк

6. Об’єктив

7. Мікрофон

8. Вгору

9. MODE

10. MENU

11. Rec/Ok

12. Вниз

13. Sos
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відеозапис/фото/перегляд/налаштування системи.
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Загальні призначення клавіш

• Кнопка REC/OK:

У режимі запису відео натисніть цю кнопку захоплення
зображення поточної розподільної здатності.

• Кнопка Вгору/Вниз:

У режимі меню застосовується для вибору опції меню. 
У режимі перегляду - для перегляду зображень.
У режимі очікування короткочасно натисніть кнопку 12 для 
оперативного вимкнення мікрофону.

• Кнопка перемикання режимів MODE:

Використовується для перемикання між режимами:

• Кнопка живлення:

Коротке натискання використовується для увімкнення
пристрою, натисніть та утримуйте 2 секунди для вимкнення
 пристрою. 

• Кнопка MENU:

Використовується для входу в меню налаштувань.

Основні функції

• Функція G-sensor:

Коли прискорення сили тяжіння досягає 6г (1г = 9,8 м/сек-2), 
відеозапис буде автоматично збережений. 

• Автоматичне вимкення запису:

Автоматично вимикається, при цьому запис зберігається,
через заданий проміжок часу.

• Циклічний запис:

Після заповнення карти пам’яті відеореєстратор починає
запис у тій самій послідовності, що і раніше, наповнюючи
карти пам’яті новими записами замість старих.

• Режим HDR:

Розширений динамічний діапазон. Завдяки йому, зображення,
отримане з відеокамери, виглядає більш насиченим і 
збалансованим за кольоровими характеристиками. За допо-
могою функції HDR будуть добре видні всі дрібні деталі і темні 
ділянки дороги.

• Режим паркинга

Пристрій знаходиться в режимі очикування, при будь якому
русі у полі зору камери, або спрацьовуванні G - сенсора
пристрій автоматично увімкнеться та почне запис.

• Захист файлів (SOS):

Для захисту файлів є кнопка SOS при аварійній ситуації.
Після  натиснення на кнопку, відеореєстратор автоматично
запише в окремий захищений файл усю інформацію.

• Детектор руху:

Включає і відключає режим запису по детектору руху. Реко-
мендовано не вмикати режим запису по детектору при русі на 
дорозі. Ви можете використовувати цей режим в припаркова-
ному на тривалий час автомобілі.
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Акумулятор

Карта пам’яті 

• Уважно встановіть карту лише вірною стороною. Якщо
напрямок не вірний, це може викликати пошкодження
камери і карти TF.

• Використовуйте високошвидкісну TF карту, яка відповідає 
специфікації SDHC, карта TF повинна мати маркування С4 
або С6. 

• Якщо формат карти пам’яті не сумісний з пристроєм,
може виникнути помилка читання карти. Для використання
її потрібно буде відформатувати.

Режим відео

• Режим запису відео включається автоматично при 
включенні пристрою. Для ручного перемикання режимів
натискайте кнопку MODE.

• Натисніть кнопку REC/ОК для запису відео, повторне
натиснення кнопки REC зупинить запис.

Режим перегляду фото/відеозаписів

• Для зміни режимів натисніть кнопку MODE до перемикання 
в режим перегляду відео.

• Для перемикання файлів натискайте кнопки Вгору/Вниз.

• Для перегляду відеозапису натискайте REC/OK.

• Для видалення файлів утримуйте MENU, потім натисненням 
Вгору/Вниз перемикайте пункт меню «Видалити» на Yes (так)
і натискайте ОК для підтвердження видалення.

Підключення до комп’ютера

• Для підключення до комп’ютера використовуйте USB-
кабель, котрий входить до комплекту.

• Увімкніть відеореєстратор.

• У розділі «Мій Комп’ютер» з’явиться доступ до з’ємного
диску з картою пам’яті.

• Записані Вами відео та фото будуть збережені на цьому 
диску в окремій папці.

• Дані, що знаходяться на приладі, Ви можете зберігати,
передавати, копіювати, а також змінювати за допомогою

  - Повністю заряджена

   - Середній рівень заряду батареї
  - Низкий рівень заряду батареї

    - Батарея розрядженна
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операційної системи.

Можливі несправності та методи
їх усунення

• Не вдається зробити відеозапис і фото. 

Переконайтеся, що на карті пам’яті достатньо місця і що вона 
не захищена від запису.

• Запис перервано по середині.

Перевірте, чи підтримує карта пам’яті високошвидкісну
передачу даних (має маркування С4 або С6).

• Під час спроби відтворення відеофайлу з’являється 
повідомлення про помилку.

Можливо, пошкоджена структура файлової системи карти 
пам’яті. Відформатуйте карту пам’яті через меню системних 
налаштувань.

• Не вдається передати зображення на екран теле-
візора через HDMI кабель.

Переконайтеся , що обидва кінці кабелю HDMI або AV щільно 
під’єднані до роз’єму відеореєстратора і гнізда телевізора. 

На телевізорі повинен бути включен відповідний режим. 

• Фотографії та відео розмиті. 

При перепадів температур (вихід з будинку на холод) лінза 
може пітніти. Переконайтеся, що лінза об’єктива чиста. Про-

тріть пил і бруд перед тим , як почати знімати. Для чищення 
використовуйте тільки спеціальні засоби.

• Зображення занадто яскраве або занадто темне в 
порівнянні з реальними умовами зйомки. 

Перевірте, чи не встановлена ручна корекція експозиції ev. 
Типово значення має бути +0.

• Кольори зображення сягають у синяву або
 в жовтизну.

Перевірте баланс білого кольору. У разі необхідності,
відрегулюйте його вручну.

• Не працює спалах.

Заряд акумулятора занадто низький.

• Зображення переривається горизонтальними лі-
ніями. 

Таке трапляється через розбіжність цикла мерехтіння ламп 
освітлення і частоти кадрів пристрою. Встановіть у налашту-
ваннях значення частоти кадрів таке ж, як і в електричному 
ланцюзі - 50 Гц або 60Гц.



Інформація в цьому посібнику користувача може бути змінена 
виробником без повідомлення. У випадку виникнення питань 
звертайтеся в технічну підтримку:

Дніпропетровськ   (056) 767 02 20

Київ     (044)362 24 99

TENEX.COM.UA

Відеореєстратори DVR  та GPS - навігатори ХХІст.

Увага! 


