
Cihazı Tanıma: Genel Bakış 

DVR-F200; 
 
• Aracınızda kontak açmanızla birlikte otomatik olarak çalışmaya başlayan, 1920 x 1080p çözünürlükte yaptığı kayıtları SD kartta 

saklayan bir araç-içi dijital video kayıt cihazıdır. 

 

• Akıllı telefonunuza kuracağınız Thinkware Cloud uygulaması üzerinden yönetilir. iOS ve Android mağazalarından uygulamayı 

ücretsiz olarak indirip telefonunuza kurabilirsiniz. 

 

• Kayıtlı videolarınızı bilgisayar üzerinden kontrol etmek ve kalıcı olarak saklamak için Dash Cam Viewer programını bilgisayarınıza 

kurmanız gerekmektedir, program kurulum dosyası SD kartınızın içinde de bulunmaktadır. Hafıza kartınızı düzenli aralıklarla 

bilgisayarınıza takıp gerekli gördüğünüz videoları bilgisayarınıza aktarmanız çok önemlidir. 

 

• SD kart kapasitesi sınırlı olduğundan, cihazınız döngüsel kayıt yöntemi kullanır; hafıza doldukça, yeni kayıtları daha önceden 

yaptığı kayıtların üstüne yazacaktır. 

 

• Cihazınızda görüntü kalitesini ve kararlılığını yöneten Sony Exmore Starvis sensörünün yanı sıra iki tip tetikleyici sensör daha 

bulunmaktadır. Birincisi yerçekimsel sapmayı yani aracınızdaki hareketi/çarpma ve sarsıntı algılayan sensördür, ikincisi ise kamera 

lensinin görüş açısındaki hareketleri algılayan sensördür. Bu iki algılayıcının cihazınızda bulunma amacı olağanüstü durumlarda 

video kaydı başlatmak ve bunları döngüsel kayıtlardan ayırmaktır. Kılavuz boyunca bu iki sensörden bahsederken "Sarsıntı 

Sensörü" ve "Hareket Sensörü" olarak bahsedeceğiz. 

 

• Cihazınızın ayarlarını yaparken, ayarların birbirleriyle bağlantılı olduğunu gözönünde bulundurarak tüm ayarları incelemeniz 

önemlidir. 

 

• Cihazınız sürekli kayıtta (kontak açmayla birlikte başlayan) 1'er dakikalık video dosyaları kaydeder ve SD kartta saklar, kılavuzun son 

kısmından SD kartınızdaki dosyaları nasıl tanıyacağınızı, hangi klasörlerde bulabileceğinizi ve bilgisayarınızdan nasıl 

izleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz. 
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Cihazı Tanıma: 
Genel Bakış 
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Cihazı Tanıma: Ön Taraf 
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Cihazı Tanıma: Arka Taraf 
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Cihazı Tanıma: Sürüş esnasında Video Kayıt Yöntemi 
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Cihazı Tanıma: Park modunda Video Kayıt Yöntemi 
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Cihazı Tanıma: Kayıtlı Dosyaları Tanıma 
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Cihazı Yönetme: Akıllı telefonlara bağlanma 
Wi-Fi bağlantısı üzerinden Android ya da iOS Telefonlara Bağlanma; 

 
1) Apple telefonunuz varsa App Store, Android telefonunuz varsa Play Store mağazasına gidin ve THINKWARE CLOUD uygulamasını 

telefonunuza indirip kurun.  

 

2) Telefonunuzun Wi-Fi özelliğini açın, diğer taraftan da DVR cihazınızın üzerinde bulunan Wi-Fi butonuna basın. Telefonunuz, DVR 

cihazınızı bağlanılabilecek Wi-Fi ağları arasında Alpine… olarak görecektir, bu ağı seçin. Şifre olarak 123456789 yazıp onaylayın. Kararlı 

bir bağlantı için, "bu ağa otomatik olarak bağlan" seçeneğini işaretleyin.  

 

3) THINKWARE CLOUD uygulamasını çalıştırın. 

 

2B) Bu işlemi THINKWARE CLOUD uygulamasını açtıktan sonra da yapabilirsiniz. Uygulama ana ekranında alt kısımda "Dash cam 

connection is required" ibaresine tıklayın, "Do you wish to connect via Wi-Fi" yazan sekmede "Connect" ibaresini tıklayın, karşınıza 

çıkacak uyarı mesajı "bu ağa otomatik olarak bağlan" seçeneğini işaretlemeniz için bir hatırlatmadır, OK düğmesine basıp 

geçebilirsiniz, bir sonraki ekran cihazınızdaki Wi-Fi düğmesine basmanızı isteyecektir, ondan sonra gelecek ekranda alt kısımda Wi-Fi 

settings butonu sizi yine telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına götürür, bu ayarları yaptıysanız "Next" tuşuna basın. 

 

3) Bağlantı kurulduktan sonra uygulama ana ekranının alt kısmında "Dash cam is connected via Wi-Fi" ibaresi görülecektir. DVR-F200, 

mobil erişim noktası metoduyla telefonunuza bağlanamaz. Wi-Fi açıkken GSM şebekesinden internet hizmeti kesilir. 
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Cihazı Yönetme: THINKWARE CLOUD Uygulaması 
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Cihazı Yönetme: Ayarlar (Dash Cam Settings) 
Hafıza Kartı Ayarları (Memory Card Settings) 

 
1) Hafıza Bölümlendirme (Memory Card Partition)  

Hafıza kartınızda farklı kategorilerde yapılacak kayıtlardan hangisinin daha fazla yer kaplamasını uygun görüyorsanız bu kısımdan 

belirleyebilirsiniz. Hangi kategoriye daha fazla yer ayırırsanız, diğer kategorilerde kaydedilen videoların bir kısmının üstüne yenilerinin 

yazılması gerekeceğini hesaba katarak seçiminizi yapmalısınız.  

Continous Priority: Yolculuk kayıtlarınızın daha önemli olduğunu düşünüyorsanız önceliği bu seçeneğe vermelisiniz.  

Incident Priority: Sürüş ya da park halinde sarsıntı veya hareket sensörü tarafından işaretlenen video kayıtlarına daha fazla yer ayırmak 

istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. 

Parking Priority: Park halindeki kayıtlarınızın hafıza kartında daha fazla yer tutması gerektiğini düşünüyorsanız bu seçeneği işaretleyin.   

Manual Priority: Kayıt tuşuna basarak yapacağınız kayıtlara daha fazla yer ayırır (tavsiye edilmez) 

Driving Recording Only: Sadece sürüş esnasında yapılacak kayıtlara yer ayırır (tavsiye edilmez) 

 

2) Hafıza Kartını Biçimlendirme (Formatting Memory Card)  

Hafıza kartınızı biçimlendirmeye (sıfırlamaya) yarar.  

 

3) Videoların üstüne yazma (Overwrite Videos)  

Continiuous Recording: Bu kategoride yapılan kayıtlar sürekli olarak yenilenir.  

Incident Recording in Continuous Mode: Kontak açmayla birlikte başlayan sürekli kayıt esnasında sarsıntı sensörü tarafından olay 

(incident) olarak kategorize edilen videoların üstüne yazılmaması için bu kutunun işaretini kaldırın. 

Motion Detection Recording in Parking Mode: Park halindeyken kameranızın hareket sensörünü aktif bıraktıysanız ve hareket 

sensörüyle kaydına başlanan videoların üstüne yenilerinin yazılmasını istemiyorsanız bu kutunun işaretini kaldırın. 

Incident Recording in Parking Mode: Park halindeyken sarsıntı sensörünüz tarafından başlatılan video kayıtlarının üstüne yenilerinin 

yazılmaması için bu kutunun işaretini kaldırın. 

Manual Recording: sarsıntı ve hareket sensörleri tarafından başlatılan kayıtlara daha fazla yer ayırmak için bu kutunun işaretli olmasına 

dikkat edin. Cihazınızda elle başlatacağınız kayıtların sayısının çok az olacağını unutmayın. 
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Cihazı Yönetme: Ayarlar (Dash Cam Settings) 
Kamera Ayarları (Camera Settings) 
 

1) Aydınlık Ana Kamera (Brightness-front)  

Dark (Karanlık) / Mid (Orta) / Bright (Aydınlık) seçeneklerinden birini işaretleyin 

2) Aydınlık İlave Kamera (Brightness-rear)  

Cihazınız için ilave (arka) kamera satın aldıysanız Dark (Karanlık) / Mid (Orta) / Bright (Aydınlık) seçeneklerinden birini işaretleyin 

 

Kayıt Ayarları (Record Settings) 
 

1) Sürekli kayıt modunda sensör hassasiyetini belirleme (Continuous Mode Incident Recording Sensitivity)  

sarsıntı sensörünün hangi şiddette, kaydedilen videolarınızı "olay" olarak kategorize etmesinin uygun olacağına buradan karar 

verebilirsiniz. Araçlar arasında yapısal farklılıklar olduğundan aracınıza özel hassasiyeti deneyerek bulabilirsiniz. Cihazınızı seyahat 

videolarınızı kaydetme amacıyla kullanacaksanız ve seyahatleriniz sırasında bilgisayarınıza yedek alabilecek durumdaysanız sarsıntı 

sensörü hassasiyetinizi orta veya yüksek seviyede tutabilirsiniz. 

Disabled: Sensör Devredışı (önerilmez) 

Lowest: En düşük seviyedeyken sadece çok büyük sarsıntılar ve çarpmalarda  cihazınız videoları "Incident" (olay) olarak etiketleyecektir. 

Low: Düşük 

Mid: Orta 

High: Yüksek - Çok hassas (önerilmez) 

 

Parking Mode Settings (Park modu Ayarları)  
 

2) Park modunda sensör seçimi (Parking Mode) 

Disabled: Sensörler Devredışı kalır, aracınızı parkettiğiniz yerin güvenliğinden eminseniz ya da park etme süreniz bir günden fazlaysa 

sensörleri devredışı bırakmak doğru olabilir. 

Motion Detection: Hem sarsıntı, hem hareket sensörü aktif olacaktır, bu durumda cihaz çalışır vaziyette olacağından bekleme 

durumundan daha fazla enerji tüketimi olacaktır, bu seçeneği işaretlerken akünüzün durumunu, park edeceğiniz süreyi ve sensör 

hassasiyetlerini hesaba katmalısınız. 

Energy Saving: Sadece sarsıntı sensörü devrede olacaktır, bu durumda bir sonraki ayar başlığından sensör hassasiyetini belirlemeniz 

gerekir. 11 



Cihazı Yönetme: Ayarlar (Dash Cam Settings) 
Kayıt Ayarları (Record Settings) 
 

3) Park Modunda sarsıntı  Sensörü  Hassasiyeti (Impact Sensitivity in Parking Mode) 

Lowest: En düşük hassasiyeti seçerseniz, DVR cihazınız sadece çok şiddetli darbelerde kayda geçecektir (önerilmez)  

Low: Düşük hassasiyet 

Mid: Orta hassasiyet 

High: Yüksek hassasiyet 

Highest: En yüksek hassasiyeti seçerseniz, DVR cihazınız en küçük bir sarsıntıde dahi kayıt yapmaya başlayacaktır (önerilmez) 

 

4) Hareket Sensörü Hassasiyeti (Motion Detection Sensitivity) 

Lowest: En düşük hassasiyeti seçerseniz, DVR cihazınız sadece çok büyük hareketlenmelerde kayda geçecektir (önerilmez)  

Low: Düşük hassasiyet 

Mid: Orta hassasiyet 

High: Yüksek hassasiyet 

Highest: En yüksek hassasiyeti seçerseniz, DVR cihazınız ön kamera lensinin kapsama alanındaki en küçük bir hareketlenmede dahi 

kayıt yapmaya başlayacaktır (önerilmez) 

Aracınızı kapalı ve güvenli bir park alanında veya garajınızda parkettiyseniz en düşük ya da düşük hassasiyeti seçebilirsiniz, bu sayede 

gereksiz kayıt ve akü kullanımının önüne geçmiş olursunuz. Aracınızı açık alanda, güvenmediğiniz bir açık ya da kapalı park yerinde 

parketmek durumundaysanız hassasiyeti arttırmanız doğru olacaktır. Bu durumda ilerideki ayarları da gözden geçirmenizde fayda 

vardır.  

 

5) Kayıt Süresi (Record Timer) 

Aracınızı park halinde bıraktıktan sonra cihazınızın ne kadar süre boyunca bekleme durumunda (kayıt yapmaya ve kaydetmeye hazır 

olarak) kalacağını buradan belirleyebilirsiniz. 

Disabled: Bekleme durumu akünüz güç sağladığı sürece devam eder. 

3hrs: 3 saat / 6 hrs: 6 saat / 12hrs: 12 saat / 24hrs: 24 saat / 48 hrs: 48 saat / 72 hrs: 72 saat (3gün) 

 

6) Battery Protection (Akü Koruma) 

Enabled: Devrede  / Disabled: Devre dışı (Kesinlikle önerilmez) 
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Cihazı Yönetme: Ayarlar (Dash Cam Settings) 
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Kayıt Ayarları (Record Settings) 
 

7) Batarya Kesme Voltajı (Battery Cutoff Voltage) 

Aracınızın akü değerlerine göre seçim yapınız. 
 

8) Kış ayları için akü koruması 

Bulunduğunuz coğrafi bölgenin kış aylarına denk gelen ayları işaretlemeniz yeterlidir. 

 

Yol Güvenliği Ayarları (Road Safety Settings) 
 Ülkemizde kırmızı ışık ya da sürat kameralarının konumlarının paylaşılması ve haritalarda 

 işaretlenmesi kanunen yasak olduğundan üreticinin bu konuda bir desteği maalesef yoktur. 

 Burada yapacağınız değişiklikler etkisizdir.  
 

Sistem Ayarları (System Settings) 
 

1) Dil (Language) 

English: Uygulamada Türkçe menü henüz bulunmamaktadır. Bu sebeple bu kısmın "İngilizce" olarak kalması kılavuzu etkin kullanmanız 

açısından doğru olacaktır. 

 

2) Ses Seviyesi (Volume) 

Cihazınız üzerinde bulunan hoparlörden gelecek sesli bildirimlerin ve uyarı seslerinin seviyesini buradan değiştirebilirsiniz. 

 

3) Zaman Dilimi (Time Zone)  

Cihazınız, video kayıtlarına tarih/saat damgası vurmaktadır. Ülkemiz GMT +03:00 saat diliminde bulunmaktadır. 

 

4) Tarih / Saat (Date / Time) 

Dilerseniz, cihazınız tarih saat bilgilerini telefonunuzla senkronize olarak belirleyebilir.  

 

5) Daylight Saving 

Disabled: Ülkemizde Yaz saati uygulamasından 2016 yılı itibarıyle vazgeçilmiştir.  



Cihazı Yönetme: Ayarlar (Dash Cam Settings) 
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Sistem Ayarları (System Settings) 
 

6) Hız Birimi (Speed Unit) 

km/h: Ülkemizde kilometre/saat birimleri kullanılmaktadır. 

 

7) Sürat Damgası (Speed Stamp) 

Enabled: Cihazınız, video kayıtlarına o anki hızınızı damga olarak vurabilir. Disabled: Hız bilgisi video görüntülerine damgalanmaz. 

 

Cihazı Yönetme: Bağlantı Ayarları (Connection Settings) 
1) Wi-Fi Ayarları (Wi-Fi Settings) 

Cihazın görünür Wi-Fi adını ve bağlanma şifresini buradan değiştirebilirsiniz. Sadece harf ve rakam kullanabilirsiniz. 

Yazarken ve daha sonrasında karakterleri görmek için "Display Characters" kutusunu işaretleyin. 

 

Cihazı Yönetme: Dosya Listesi (File List) 
Bu kısımdan DVR cihazınızın kaydettiği video listesini görebilir, telefonunuza indirerek izleyebilirsiniz. SD kartınızı PC'ye takmak ve 

Dash Cam Viewer programıyla daha süratli ve daha kullanışlı bir arayüz üzerinden videolarınızı yönetebileceğizi unutmayın. 

1) Sürekli Kayıt (Continuous) Kontak açmayla başlatılan, sensörler tarafından işaretlenmemiş (yolculuk) videolarınızı burada görürsünüz 

 

2) Sürekli Kayıtta Olay (Continous Incident) Sürekli kayıtta sarsıntı ya da olağanüstü hareketle diğerlerinden ayrılan videolar buradadır. 

 

3) Hareket Sensörü (Motion Detection) Hareket sensörü tarafından ayrılan videolar bu kısımda yer alır 

 

4) Parking Incident Park modunda sarsıntı ya da hareket sensörlerinin başlattığı video (olay) kayıtları burada bulunur.  

 

5) Manual Recording REC tuşuna basarak başlattığınız isteğe bağlı kayıtlarınız bu klasördedir. 

 

6) Downloaded Videos DVR cihazınızdan izleme amacıyla telefonunuza kaydettiğiniz videolar burada bulunur. 



Cihazı Yönetme: ALPINE DASHCAM VIEWER PC Programı 
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Cihazı Yönetme: ALPINE DASHCAM VIEWER Mac Programı 
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