
SADECE ARAÇ KULLANIMI İÇİN/ POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/

NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/ SOLO PER

L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ

WIFI DASH CAM

DVR-F800PRO

• KULLANIM KILAVUZU
Bu cihazı kullanmadan önce lütfen okuyun..

• MODE D’EMPLOI
Veuillezlire avant d’utiliser cet appareil.

• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor
Gebrauch des Gerätes.

• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.

• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura.

• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите настоящее руководство перед
началом использования оборудования.



Ürünü kullanmadan önce

Ürün hakkında

Bu ürün, araç çalışırken videoları kaydeder. Bu ürünü yalnızca olayları veya trafik kazalarını araştırırken 

referans için kullanın. Bu ürünün TÜM etkinlikler için kayıt ve bulut hizmeti garantisi yoktur. Cihaz, 

darbe sensörünü etkinleştirmek için çok küçük olan küçük darbeli kazaları veya aracın akü voltajının 

sapmasına neden olan büyük darbeli kazaları düzgün şekilde kaydedemeyebilir .

Ürün tamamen açılana (önyükleme yapılana) kadar video kaydı başlamaz. Tüm araç olaylarının kaydedildiğinden emin olmak 

için, ürünü açtıktan sonra tamamen önyükleninceye kadar bekleyin ve ardından aracı çalıştırmaya başlayın.

Alpine Electronics bir kazanın yol açtığı kayıplardan ve bir kazanın sonucuyla ilgili herhangi bir destek 

sağlamaktan sorumlu değildir.

Aracın konfigürasyonuna veya uzak kapı kilit cihazlarının takılması, ECU ayarları veya TPMS ayarları gibi

çalışma koşullarına bağlı olarak, bazı ürün özellikleri desteklenmeyebilir ve farklı ürün yazılımı sürümleri

ürünün performansını veya özelliklerini etkileyebilir.

Kullanıcı Kılavuzu Hakkında

Kılavuzda sağlanan bilgiler, üretici hizmet politikasını güncellediğinde değişebilir.

Bu kullanım kılavuzu yalnızca Alpine DVR-F800PRO modelleri için tasarlanmıştır ve teknik hatalar, yazım
hataları veya eksik bilgiler içerebilir.

Telif Hakları

Bu kılavuzdaki içerik ve haritaların tüm hakları THINKWARE tarafından saklıdır ve telif hakkı yasaları ile
korunmaktadır. Bu kılavuzun THINKWARE'in yazılı izni olmadan tüm yetkisiz çoğaltılması, gözden
geçirilmesi, yayınlanması veya dağıtılması yasaktır ve cezai suçlamalar için uygundur.

Kayıtlı ticari markalar

THINKWARE F800 PRO, THINKWARE'in tescilli ticari markasıdır.

Bu kılavuzdaki diğer ürün logoları ve hizmet adları, ilgili şirketlerin ticari markalarıdır.
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Güvenlik Bilgisi
Ürünü doğru şekilde kullanmak için aşağıdaki güvenlik bilgilerini okuyun .

Bu kılavuzdaki güvenlik sembolleri

"Uyarı" - Potansiyel bir tehlike belirtir, dikkate alınmaz ise yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.

"Dikkat" - Potansiyel bir tehlike belirtir, dikkate alınmaz ise, hafif yaralanmalara veya maddi hasara neden 
olabilir.

"Not" - Kullanıcıların ürünün özelliklerini daha iyi kullanmalarına yardımcı olacak faydalı bilgiler sağlar.

Doğru kullanım için güvenlik bilgileri

Sürüş ve ürün operasyonu

• Araç sürerken ürünü çalıştırmayın. Sürüş sırasında dikkat dağılması kazalara neden olabilir ve yaralanma veya 

ölüme neden olabilir.

• Ürünü, sürücü görüşünün engellenmediği yerlere kurun. Sürücünün görüşünün engellenmesi kazalara neden 

olabilir ve yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. Ürünü ön cama monte etmeden önce eyalet ve belediye 

yasalarına başvurun.
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Güç kaynağı

• Güç kablosunu ıslak elle çalıştırmayın veya tutmayın. Bunu yapmanız elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Hasarlı elektrik kablolarını kullanmayın. Aksi takdirde elektrik yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Güç kablosunu tüm ısı kaynaklarından uzak tutun. Bunun yapılmaması güç kablosu yalıtımının erimesine neden olarak elektrik 

yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Güç kablosunu doğru konektörle kullanın ve güç kablosunun güvenli bir şekilde bağlandığından ve yerine tam olarak 

oturduğundan emin olun. Aksi takdirde elektrik yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Güç kablosunu değiştirmeyin veya kesmeyin. Ayrıca, güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın veya aşırı güç kullanarak 

güç kablosunu çekmeyin, takmayın veya bükmeyin. Aksi takdirde elektrik yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir..

• Yalnızca Alpine Electronics'in yetkili aksesuarlarını veya yetkili bir Alpine Electronics bayisini kullanın. Alpine 

Electronics, üçüncü taraf aksesuarların uyumluluğunu ve normal çalışmasını garanti etmez.

• Güç kablosunu ürüne bağlarken, kablo fişi ile üründeki güç kablosu konektörü arasındaki bağlantının güvenli 

olduğundan emin olun. Bağlantı gevşekse, araç titreşimi nedeniyle güç kablosunun bağlantısı kesilebilir. Güç 

konektörü bağlı değilse video kaydı yapılamaz.

Çocuklar ve evcil hayvanlar

• Ürünün çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde olduğundan emin olun. Ürün kırılırsa, ölümcül 

hasara neden olabilir.
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Ürün hakkında diğer bilgiler

Ürün yönetimi ve operasyonu

• Ürünü doğrudan güneş ışığına veya yoğun ışığa maruz bırakmayın. Lens veya dahili devre aksini bozabilir.

• Ürünü -10 °C ila 60 °C (14 °F ila 140 °F) arasındaki bir sıcaklıkta kullanın ve ürünü -20 °C ila 70 °C (-4 °F ila 158 °

F) arasındaki bir sıcaklıkta saklayın . Ürün tasarlandığı gibi çalışmayabilir ve belirtilen sıcaklık aralıklarında çalıştırılırsa 

veya saklanırsa bazı kalıcı fiziksel hasarlar oluşabilir. Bu tür hasarlar garanti kapsamında değildir.

• Ürünün doğru montaj konumu için sık sık kontrol edin. Aşırı yol koşullarının yol açtığı darbe montaj konumunu 

değiştirebilir. Ürünün bu kılavuzda belirtilen şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

• Düğmelere basarken aşırı güç uygulamayın. Bunu yapmak düğmelere zarar verebilir.

• Ürünü temizlemek için kimyasal temizleyiciler veya çözücüler kullanmayın. Bunu yapmak ürünün plastik 

bileşenlerine zarar verebilir. Ürünü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

• Ürünü sökmeyin veya darbeye maruz bırakmayın. Bunu yapmak ürüne zarar verebilir. Ürünün izinsiz sökülmesi 

ürün garantisini geçersiz kılar.

• Dikkatli tutun. Ürünü düşürür, yanlış kullanır veya dış şoklara maruz bırakırsanız, ürün zarar görebilir ve / veya 

ürünün arızalanmasına neden olabilir.

• Cihaza yabancı nesneler sokmaya çalışmayın.

• Aşırı nemden kaçının ve ürüne su girmesine izin vermeyin. Ürünün içindeki elektronik bileşenler neme veya suya 

maruz kalırsa bozulabilir.

• Aracınızın markasına ve modeline bağlı olarak, kontak kapalı olsa bile güç sürekli olarak ön kameraya beslenebilir. 

Cihazın sürekli olarak çalışan bir 12V prize takılması araç aküsünün boşalmasına neden olabilir.

• Bu cihaz, araç çalışırken video kaydetmek için tasarlanmıştır. Videonun kalitesi, gece veya gündüz olup olmadığı, 

sokak aydınlatmasının varlığı, tünellere giren / çıkan tünel ve ortam sıcaklığı gibi hava koşullarından ve yol 

ortamından etkilenebilir.

• Alpine Electronics, çalışma sırasında kaydedilen videoların kaybından sorumlu DEĞİLDİR.

• Cihaz, yüksek etkili araç çarpışmalarına dayanacak şekilde tasarlanmış olmasına rağmen, Alpine Electronics, kaza 

sonucu cihaz hasar gördüğünde kazaların kaydedilmesini garanti etmez.

• Optimum video kalitesi için ön camı ve kamera merceğini temiz tutun. Kamera merceğindeki veya ön camdaki 

parçacıklar ve maddeler kaydedilen videoların kalitesini düşürebilir.

• Bu cihazın yalnızca araç içinde kullanılması amaçlanmıştır.
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1. Ürüne Genel Bakış

1.1 İçerdiği parçalar
Ürün kutusunu açtığınızda tüm parçaların bulunduğundan emin olun.

1.1.1 Standart parçalar

Ön kamera (Ana ünite) Montaj yuvası Araç şarjı Yapışkanlı kablo tutucusu

Adaptörlü MicroSD 

hafıza kartı (sarf 

malzemesi)

Hızlı başlangıç kılavuzu / 

Kullanım kılavuzu (microSD 

kartta saklanır)

Bağlantısı kablosu

Standart öğeler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1.1.2 Aksesuarlar (ayrı satılır)

Harici GPS alıcısı Arka kamera

• GPS alımı, aracın ön camından, özellikle anti-UV koruyucu kaplama veya dahili buz çözücü ile

muamele edilenlerden etkilenebilir. GPS sinyali zayıf olduğunda veya GPS sinyali alamıyorsanız harici

bir GPS alıcısının kullanılması önerilir.

• Harici GPS alıcısını ön kameraya bağlamak için, bağlantı noktasına erişmek için ön kameranın GPS

bağlantı noktası kapağını bir gözetleme aleti veya küçük bir düz tornavida ile dikkatlice çıkarın.



Ürüne genel bakış

9

1.2 Parça isimleri

1.2.1 Ön kamera (ana ünite) - önden görünüm

DC-IN güç bağlantı noktası 

Güç kablosunu bağlamak 

için kullanılır.

GPS bağlantı noktası

Harici GPS alıcısını 

bağlamak için kullanılır 

(isteğe bağlı).

V-IN giriş bağlantı 

noktası

Arka kamerayı 

bağlamak için kullanılır 

(isteğe bağlı).

Hoparlör 

Ürünün durumunu belirtmek için sesli 

rehber ve sesli uyarı verir.

GPS LED'i
GPS bağlantı 

durumunu 
gösterir.

Güç düğmesi 

Ürünü kapatmak için basılı tutun. 

Ürünü açmak için tuşuna basın.

Format düğmesi 

Bellek kartını 

formatlamak için 

basılı tutun.

Kablosuz düğmesi

Ürünü Wi-Fi ağı 

üzerinden bir akıllı 

telefona bağlamak için 

basın.

Manuel kayıt düğmesi

Manuel kaydı başlatmak için basın.

Ses kayıt düğmesi

Ses kaydını etkinleştirmek 

veya devre dışı bırakmak için 

basın.

Kayıt LED'i 

Kayıt durumunu 

gösterir.

Kablosuz LED

Wi-Fi bağlantı 

durumunu 

gösterir.



Ürüne genel bakış

Arka kamera merceği

Arka görünümü kaydeder.

Güvenlik LED'i

Videonun kaydedildiğini gösterir..
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1.2.2 Ön kamera (ana ünite) - arka görüş

Mikrofon

Ses kaydı için kullanılır.

Hafıza kardı bölümü

Kayıtları kaydetmek için bir bellek kartı takın.

Yeniden başlatma tuşu

Bir hata oluştuğunda ürünü 

sıfırlamak için keskin bir nesnenin 

ucunu takın.

Güvenlik LED'i 

Videonun 

kaydedildiğini 

gösterir.

Montaj konnektörü

Bağlantıyı bağlamak için 

kullanılır.

Ön kamera merceği

Önden görünümü 

kaydeder.

1.2.3 Arka kamera (isteğe bağlı)

Yapışkanlı montaj
Arka kamerayı araca sabitlemek için kullanılır.

Bağlantı portu
Arka kamerayı, arka 
kamera kablosu 
kullanarak ön kameraya 
bağlamak için kullanılır.
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1.3 Hafıza kartını çıkarma ve takma
Bellek kartını üründen çıkarmak veya bellek kartını ürüne takmak için talimatları izleyin.

Hafıza kartını çıkarma
Cihazın kapalı olduğundan emin olun ve ardından bellek 
kartının alt kısmını tırnağınızla hafifçe itin. Bellek kartının alt 
kısmı açıkta kalır.

Cihazdan çıkarın.

Hafıza kartını takma

Hafıza kartını, hafıza kartının yönüne dikkat ederek hafıza 

kartı yuvasına takın ve bir tık sesi duyuncaya kadar hafıza 

kartını yuvaya doğru itin.

Bellek kartını takmadan önce, bellek kartındaki metal temas 

noktalarının ürünün düğmelerine doğru baktığından emin 

olun.

• Bellek kartını çıkarmadan önce ürünün kapalı olduğundan emin olun. Ürün açıkken bellek kartını 

çıkarırsanız kaydedilen video dosyaları bozulabilir veya kaybolabilir.

• Bellek kartını ürüne takmadan önce doğru yönde olduğundan emin olun. Bellek kartı yuvası veya bellek 

kartı yanlış takılırsa hasar görebilir.

• Sadece Alpine Electronics'in orijinal hafıza kartlarını kullanın. Alpine Electronics, üçüncü taraf bellek 

kartlarının uyumluluğunu ve normal çalışmasını garanti etmez.

Kayıtlı video dosyalarının kaybolmasını önlemek için, video dosyalarını düzenli olarak ayrı bir depolama cihazına 
yedekleyin.



2 Kurulum yerini belirledikten sonra, ön camdaki kurulum yerini kuru bir bezle silin.
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2. Ürün kurulumu

2.1 Ön kamerayı takma (ana ünite)

Ürünü doğru şekilde kurmak için talimatları izleyin.

2.1.1 Kurulum yeri seçme

Sürücünün görüşünü engellemeden görünümün 

tamamını aracın önünde kaydedebilecek bir 

kurulum yeri seçin. Ön kamera merceğinin ön 

camın ortasına yerleştirildiğinden emin olun.

20 cm

Ön panele bir GPS navigasyon cihazı takılıysa, ön panosu 

kameranın kurulum yerine bağlı olarak GPS alımı 

etkilenebilir.

İki cihazın en az 20 santimetre (yaklaşık 8 inç) 

ayrıldığından emin olmak için GPS navigasyon cihazının 

kurulum yerini ayarlayın.

2.1.2 Ürünün güvenliğini sağlama

Ürünü kurulum yerine sabitlemek için talimatları izleyin.

1

2

1

Montaj parçasını üründeki montaj rayına
hizalayın ve bir klik sesi duyana kadar kaydırın
(➊). Ardından koruyucu filmi (➋) dikkatlice
çıkarın.



Ürün kurullumu

Kamera açısını onaylamak için kurulumdan sonra bir video kaydedin ve mobil görüntüleyiciyi veya PC görüntüleyiciyi 

kullanarak videoyu kontrol edin. Gerekirse kamera açısını tekrar ayarlayın.

Mobil görüntüleyici veya PC görüntüleyici hakkında daha fazla bilgi için bkz. "4. Mobil görüntüleyiciyi kullanma" sayfa 21 

veya "5. PC görüntüleyiciyi kullanma" sayfa 32.
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3

2
1

Koruyucu filmi yapışkan montaj parçasından çıkarın 

ve montaj parçasını montaj yerine bastırın.

4
2

1

Ürünü yuvadan çıkarın ve montaj parçasının sıkıca 

sabitlendiğinden emin olmak için montaj parçasını 

ön cama doğru itin.

5 Ürünü yuvaya hizalayın ve bir klik sesi duyana 

kadar kilitleme konumuna kaydırın.

• Araca sıkıca sabitlenmemişse, araç çalışırken ürün düşebilir ve hasar görebilir.
• Montaj yerini değiştirmek için montaj parçasını ön camdan çıkarmanız gerekirse, ön camın film 

kaplamasına zarar vermemeye dikkat edin.

6 Kameranın dikey açısını uygun şekilde ayarlayın.
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2.1.3 Güç kablosunu bağlama

Motor ve elektrikli aksesuarlar kapatıldığında, araç şarj cihazını bağlayın.

ablo bağlantısı kablosu (isteğe bağlı), eğitimli bir teknisyen tarafından araca profesyonel olarak 
takılmalıdır.

2

1

Prizin yeri ve özellikleri araç markası ve modeline göre değişebilir.

• Otantik Alpine Electronics araç şarj cihazını kullanın. Üçüncü taraf güç kablolarının kullanılması ürüne 

zarar verebilir ve voltaj farkı nedeniyle elektrik çarpmasına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Güç kablosunu kendiniz kesmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi takdirde ürüne veya araca 

zarar verebilir.

• Güvenli sürüş için, kabloları sürücünün görüşünün engellenmesini veya sürüşe müdahale etmesini 

önleyecek şekilde düzenleyin.

Araç şarj cihazını ürünün DC-IN güç bağlantı 
noktasına bağlayın ve çakmak jakını aracın güç 
soketine takın.
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2.2 Arka kamerayı takma (isteğe bağlı)

Arka kamerayı doğru şekilde takmak için aşağıdaki talimatlara bakın .

2.2.1 Kurulum yeri seçme

Arka camda buz çözme ızgarası kablosu 

bulunmayan bir konum seçin ve fotoğraf makinesi 

arkadan görüntünün tamamını kaydedebilir.

• Arka camda güneşlik takılı olan araçlarda, güneşlik kullanımının kameranın çalışmasına müdahale etmeyeceği 

bir yer seçmelisiniz.

• Arka kameranın yapışkan kısmı buz çözme ızgarasına dokunmamalıdır.
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2.2.2 Arka kamerayı sabitleme
Ürünü kurulum yerine sabitlemek için aşağıdaki talimatlara bakın.

1 Kurulum yerini belirledikten sonra, ön camın kurulum yüzeyini kuru bir bezle silin.

Arka kamerayı arka cama sabitlemeden önce kurulum yerini kontrol edin. Arka kamerayı ön cama 

sabitledikten sonra, güçlü yapışkan nedeniyle kamerayı çıkarmak veya kurulum yerini değiştirmek 

zordur.

2

1

2

Koruyucu filmi yapışkan yuvadan ve kamera 

merceğinden çıkarın.

3 Ürünü THINKWARE logosu içeriye bakacak şekilde

takın ve kamerayı sabitlemek için yapışkan bandı

sıkıca bastırın.

Ürün tersine sabitlenirse, arka görünüm baş 

aşağı kaydedilir.

4 Kameranın dikey açısını ayarlayın.
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2.2.3 Arka kamera kablosunun bağlanması

Ürünü kapatın ve arka kamera kablosunu ön kameraya (ana ünite) bağlayın.

1 Arka kamera kablosunun bir ucunu ön 

kameranın V-IN bağlantı noktasına bağlayın.

2 Arka kamera kablosunun diğer ucunu arka 

kameranın bağlantı portuna bağlayın.

Güvenli sürüş için, kabloları sürücünün görüşünün engellenmesini veya sürüşe müdahale etmesini 

önleyecek şekilde düzenleyin.

3 Ürünün açık olup olmadığını kontrol etmek için ACC'yi açın veya motoru çalıştırın. Ürün açıldıktan sonra Durum LED'i ve sesli 

yönlendirme açılır.

ACC modu açıldığında veya motor çalıştığında ürün açılır.
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3. Kayıt özelliklerini kullanma

1. Ürünü açma veya kapatma

Ürün otomatik olarak açılır ve ACC'yi açtığınızda veya motoru çalıştırdığınızda sürekli kayıt başlar.

Ürünü açtıktan sonra tamamen açılıncaya kadar bekleyin ve ardından aracı çalıştırmaya başlayın. Video kaydı, ürün tamamen 

açılana (önyükleme yapılana) kadar başlamaz.

2. Dosya depolama konumlarını öğrenme

Videolar, kayıt modlarına göre aşağıdaki klasörlerde saklanır..

Videoları Window / Mac bilgisayarında veya Thinkware mobil uygulamasını kullanarak oynatın. Bellek 

kartını akıllı telefon veya tablet PC gibi cihazlara takarak video oynatırsanız, video dosyaları kaybolabilir.

Bir dosya adı, kayıt başlangıç tarihi ve saati ile kayıt seçeneğinden oluşur.

REC_2018_07_01_10_25_30_F.MP4

REC_2018_07_01_10_25_30_R.MP4

Kayıt koşulları

F: Ön kamera

R: Arka kamera (isteğe bağlı 

arka kamera varsa)

3.3 Sürekli kayıt özelliğini kullanma

Güç kablosunu ürünün DC-IN güç bağlantı noktasına bağlayın ve ardından aracın elektrikli 
aksesuarlarını açın veya motoru çalıştırın. Durum LED'i ve sesli rehber açılır ve sürekli kayıt başlar.

Mobil görüntüleyicide Sürekli Sürekli 

Olay

Manuel

Kayıt

Hareket

algılama

Park 
Olayı

Hafıza kartında
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Sürekli kayıt sırasında ürün aşağıdaki gibi çalışır.

* Sürekli kayıt sırasında araca bir darbe algılandığında, sürekli olay kaydı bir zil sesiyle başlar.

• Ürünü açtıktan sonra tamamen açılıncaya kadar bekleyin ve ardından aracı çalıştırmaya başlayın. Video kaydı, ürün tamamen 

açılana (önyükleme yapılana) kadar başlamaz.

• Sürekli olay kaydı başladığında, sesli uyarı bir bildirim olarak duyulur. Bu işlev, ürünün çalışma durumunu öğrenmek için durum 

LED'ini kontrol ederken size zaman kazandırır.

• Kaydı etkinleştirmek için ürüne bir bellek kartı takmanız gerekir.

3.4 Manuel kayıt

Sürüş sırasında çekmek istediğiniz bir sahneyi kaydedebilir ve ayrı bir dosya olarak saklayabilirsiniz.

Manuel kaydı başlatmak için manuel kayıt ( ) düğmesine basın. Ardından, manuel kayıt sesli rehberle başlar. 
Manuel kayıt sırasında ürün aşağıdaki gibi çalışır.

5. Park modunu kullanma

Ürün kablo bağlantısı kablosu (isteğe bağlı) ile araca bağlandığında, motor veya elektrikli aksesuarlar 

kapatıldıktan sonra çalışma modu sesli kılavuzla park moduna geçer.

• Park modu yalnızca kablo bağlantısı kablosu bağlı olduğunda çalışır. Kablo bağlantısı kablosu (isteğe 

bağlı), eğitimli bir teknisyen tarafından araca profesyonel olarak takılmalıdır.

• Tüm kayıt modlarını kullanmak için ürüne bir bellek kartı takmalısınız.

• Aracın akü şarj durumuna bağlı olarak, park modunun süresi değişebilir. Park modunu uzun süre 

kullanmak istiyorsanız, pilin tükenmesini önlemek için pil seviyesini kontrol edin.

Mod İşlem açıklaması Kayıt LED (REC)

Sürekli 

kayıt 

Sürüş sırasında videolar 1 dakikalık bölümlere kaydedilir ve "cont_rec" 

klasöründe saklanır.

(ışık yanar)

Olay 

sürekli 

kaydı *

Araç üzerinde bir darbe tespit edildiğinde, bir video tespit edilmeden 10 

saniye önce tespit edildikten 10 saniye sonrasına kadar 20 saniye 

boyunca kaydedilir ve "evt_rec" klasöründe saklanır.

(titrer)

Mod İşlem Açıklaması Recording LED (REC)

Manuel 

kayıt

Manuel kayıt ( ) düğmesine bastığınızda, düğmeye basıldıktan sonraki 

10 saniye ile 50 saniye arasında bir video 1 dakika süreyle kaydedilir ve 

"manual_rec" klasöründe saklanır.

(titrer)
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Park modunu kullanmak istemiyorsanız veya mod ayarlarını değiştirmek istiyorsanız, mobil görüntüleyiciden 

Çizgi Kamera Ayarları> Kayıt Ayarları'na dokunun.

Park Modu seçeneklerini ayarlamak için aşağıdaki tabloya bakın.

Hareket Algılama, Hızlandırılmış Çekim veya Enerji Tasarrufunu aynı anda kullanamazsınız.

Park modu ayarları değiştirilirse, önceki ayarlarla kaydedilen videolar silinecektir. Veri kaybını önlemek için, 

park modu ayarlarını değiştirmeden önce tüm park modu videolarını yedekleyin.

Seçenek İşlem açıklaması Kayıt LED (REC)

Hareket 

algılama

Hareket veya 

darbe 

algılanmadı

Alandaki hareketi veya araç üzerindeki etkileri izler. Video 

yalnızca hareket veya bir etki algılandığında kaydedilir.

(ışık yanar)

Hareket 

alglandı

Park ederken hareket eden bir nesne algılandığında, bir video 

tespit edilmeden 10 saniye önce tespit edildikten 10 saniye 

sonrasına kadar 20 saniye boyunca kaydedilir ve 

"motion_timelapse_rec" klasöründe saklanır.

(titrer)

Etki 

algılandı

Park ederken bir darbe algılandığında, bir video, tespit edilmeden 

10 saniye önce tespit edildikten 10 saniye sonrasına kadar 20 

saniye boyunca kaydedilir ve "parking_rec" klasöründe saklanır.

(titrer)

Zaman 

Aşımı

Etki 

algılanmadı

Bir video 10 dakika boyunca 2 fps hızında kaydedilir, 2 dakika 

uzunluğunda bir dosyaya sıkıştırılır ve "motion_timelapse_rec" 

klasöründe saklanır. Bu seçenekle kaydedilen video dosyası küçük 

olduğundan uzun bir video kaydedebilirsiniz.

(ışık yanar)

Etki 

algılandı

Park etme sırasında bir darbe algılandığında, bir video tespit 

edilmeden 50 saniye önce tespit edildikten 50 saniye sonraya kadar 

2 fps hızında 100 saniye kaydedilir ve 20 saniye sıkıştırıldıktan sonra 

"parking_ rec" klasöründe saklanır ikinci uzun dosya. (Zil çalar.)

(titrer)

Enerji

tasarrufu

Etki 

algılanmadı

Araç üzerindeki etkileri izler. Video yalnızca bir etki algılandığında 

kaydedilir.

(ışık yanar)

Etki 

algılandı

Park ederken bir darbe algılandığında, bir video algılandıktan

sonra 1 saniye içinde 20 saniye süreyle kaydedilir ve "parking_rec"

klasöründe saklanır.

(titrer)

KAPALI Elektrikli aksesuarlar ve motor kapatıldığında ürün kapanır. Kapalı
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4. Mobil görüntüleyiciyi kullanma

Kayıtlı videoları görüntüleyebilir ve yönetebilir ve akıllı telefonunuzda çeşitli ürün özelliklerini yapılandırabilirsiniz.

THINKWARE CLOUD uygulamasını kullanmak için aşağıdaki ortamlardan biri gereklidir:
• Android 4.4 (KitKat) veya üstü
• iOS 8.0 veya üstü

1. Ürünü akıllı telefona bağlama

1. Ürünü bir Android cihaza bağlama

1 Android cihazınızda Play Store'u açın ve THINKWARE CLOUD'u indirip yükleyin.

2 THINKWARE CLOUD'u çalıştırın.

3 Çizgi kam bağlantısı gereklidir öğesine dokunun. tıklayın ve ürünü bir Android cihaza bağlamak için ekrandaki 
talimatları izleyin.

Ürünü bir akıllı telefona ilk kez bağladığınızda Wi-Fi şifresi gerekir. Şifre giriş alanına “123456789” 

girin.
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2. Ürünü bir iOS cihazına bağlama

Kablosuz bağlantı

1 İOS aygıtınızda App Store'u açın ve THINKWARE CLOUD'u indirip yükleyin.

2 THINKWARE CLOUD'u çalıştırın.

3 Çizgi kam bağlantısı gereklidir öğesine dokunun. ekranın alt kısmında.

4 Kablosuz Bağlantı'ya dokunun.

5 Cihaz üzerinde Wi-Fi ( ) tuşuna basın..

6 THINKWARE CLOUD' dan ileri'ye dokunun. Wi-Fi Ayarları ekranı görünecektir.

7 Ağ listesinden, "Alpine" ile başlayan Wi-Fi ağını seçin.

8 Şifre alanına "123456789" girin ve Katıl'a dokunun. Ürün, iOS cihazınıza Wi-Fi 

ile bağlı.
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Kablosuz erişim alanından bağlantı

1 İOS aygıtınızda App Store'u açın ve THINKWARE CLOUD'u indirip yükleyin.

2 THINKWARE CLOUD'u çalıştırın.

3 Çizgi kam bağlantısı gereklidir öğesine dokunun. ekranın alt kısmında.

4 Erişim Noktası Bağlantısı> Yeni Bağlantıyı Yapılandır'a dokunun.

5 Cihaz üzerinde, Wi-Fi ( ) tuşuna basın.

10 Kablosuz erişim alanine aç'a dokunun.

11 Açılır mesajı onaylayın ve Tamam öğesine dokunun.

12 Kişisel Erişim Noktasını açın ve "İnternete bağlı" sözlerini duyana kadar bekleyin.

13 Kişisel erişim noktası ayarları ekranından çıkmayın. "İnternete bağlı" sözlerini duymadan önce kişisel 
hotspot ayarları ekranından çıkarsanız bağlantı tamamlanmaz.

14 THINKWARE CLOUD'a geri dönün.

Ürün, iOS aygıtınıza hotspot üzerinden bağlandı.

6 THINKWARE CLOUD'da İleri'ye dokunun. Wi-Fi ayarları ekranı görünecektir.

7 Ağ listesinden, "Alpine" ile başlayan Wi-Fi ağını seçin.

8 Şifre alanına "123456789" girin ve Katıl'a dokunun. Ürün, iOS cihazınıza Wi-Fi ile bağlanır.

9 THINKWARE CLOUD'a dönün, etkin noktanızın şifresini girin ve İleri'ye dokunun.

Etkin noktanızın şifresini görüntülemek için iOS cihazınızın ana ekranından öğesine dokunun.
Ayarlar> Kişisel Erişim Noktası.
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4.2 Mobil görüntüleyici ekran düzeni

Aşağıda, mobil görüntüleyicinin ekran düzeni hakkında kısa bilgiler verilmektedir.

Araç kamerası 
ayarlarını görün.

Bağlı Wi-Fi ağını 
görüntüleyin veya yeni 
bir ağ ekleyin.

Ürünün bağlantı 
durumunu görüntüler.

Hesabı ayarlamak, en son ürün 

yazılımını indirmek veya güvenlik 

kameraları verilerini görüntülemek için 

daha fazla menü görüntüleyin.

Canlı görüntü 
ekranına gidin.

Ürün yazılımı güncellemesi, GEO-Fence 
bölgelerine giriş ve çıkış bölgelerine 
ilişkin bildirimleri ve etkileri 
görüntüleyin.

Bağlı ürünü 
görüntüleyin 
veya yeni bir 

bağlantı 
yapılandırın.

Kaydedilen videoları 
izleyin ve oynatın.

Ana menüyü görüntüleyin

Bulut servisi menüsünü 
görüntüleyin.

Ürün bilgilerini 
görüntüleyin.
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Videoyu oynat veya duraklat

Sonraki dosyayı oynatÖnceki dosyayı oynat.

3. Kayıtlı videoları mobil görüntüleyicide oynatma

Kayıtlı videoları oynatmak için talimatları izleyin.

Video dosya listesi kontrol edilirken veya mobil görüntüleyicide video oynatılırken ürünün kayıt ve 

Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi (ADAS) özellikleri devre dışı bırakılır.

1 Akıllı telefonunuzda, Thinkware Cloud uygulamasını çalıştırın ve ürünü akıllı telefona bağlayın.

2 Mobil görüntüleyicinin ana ekranından Dosya Listesi'ne dokunun. Kategoriler görüntülenecektir.

3 İstediğiniz kategoriye dokunun. Video dosyası listesi görünecektir.

4 Gerekirse, video dosyası listesini kameraya göre filtrelemek için Tümü, Ön veya Arka'ya dokunun.

5 İstediğiniz videoyu seçin.

4. Video kontrol menüsüne genel bakış

Aşağıda, mobil görüntüleyicinin video kontrol menüsü hakkında kısa bilgiler verilmektedir.

Video dosya listesi kontrol edilirken veya mobil görüntüleyicide video oynatılırken ürünün kayıt ve 

Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi (ADAS) özellikleri devre dışı bırakılır.

Oynatma 

durumunu 

görüntüler

Dosya listesi 
ekranına gidin
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5. Bulut servisi

Araç kamerası internete bağlı olduğu sürece, aracınızın konumunu görüntüleyebilir, Geo -Fence 

bölgelerine girip çıkarken ve güçlü bir etki algılarken bildirim alabilirsiniz.

1. THINKWARE hesabına giriş yapın

THINKWARE hesabına giriş yapmak için talimatları izleyin.

• Bulut hizmetini kullanmak için ağ işlevini açmanız gerekir. Ağ işlevini açmak için bkz. "6.6.1 Ağ işlevinin 

ayarlanması" sayfa 49.

• Bulut hizmetini kullanmak için THINKWARE hesabında oturum açmanız gerekir. Kimliğiniz yoksa seçin

• ThinkWare SIGN IN ekranında oturum açın ve önce bir hesap oluşturun.

• THINKWARE hesabına giriş yapıp ürününüzü hesabınıza kaydettikten sonra, ürününüz Wi-Fi veya başkalarının 

cep telefonu aracılığıyla İnternet'e bağlı olsa bile bulut hizmetini kullanabilirsiniz.

➊

➋

. Girişe dokunun ➊ Kimlik ve şifre giriniz

➋ Girişe dokunun

Dokunun
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4.5.2 Araç konumunu tespit etme

Bulut hizmeti, ürününüzden GPS bilgilerini alır ve aracınızın konumunu görüntüler. Aracınızı bulmak için 

talimatları izleyin.

. Cep telefonunuzun konumu 

haritada işaretlenmiştir.

Aracınızın harita üzerindeki 

yerini doğrulamak için haritaya 

dokunun.

Aracınızın yeri ve yönü

haritada işaretlenir.

Son GPS bilgisi alım tarihi ve

saati de görüntülenir.

Bulut hizmeti üründen GPS bilgisi alamadıysa veya bulut hizmetini ilk kez kullanıyorsanız, aşağıdaki ekran 

görünür. GPS bilgilerini tekrar almaya çalışmak için Yeniden Dene'ye dokunun.

Dokunun
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4.5.3 Geo-Fence Kurulumu

Aracınız Geo-Fence bölgelerine girdiğinde veya buradan çıktığında bildirim alabilirsiniz.

Geo-Fence bildirimini açma

Geo-Fence bildirimini açmak için talimatları izleyin.

Dokunun. Anlık Bildirim Ayarları'na dokunun. GEO-Fence Bildirimi'ne dokunun.
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Bir Geo-Fence bölgesi ekleme

Bir Geo-Fence bölgesi eklemek için talimatları izleyin.

Dokunun . Geo-Fence kur'a basın. Dokunun +.

➊

➋

➌

➊ Haritada istediğiniz konuma 

dokunun.

➋ Yarıçap'a dokunun ve bir mesafe 

seçin.

➌ Bildirim'e dokunun ve ne zaman 

bildirim alacağınızı seçin.

Dokunun
.
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4.5.4 Sürüş etkisi bildirim özelliğini kullanma

Aracınız etkiler alırsa bildirim alabilirsiniz. Sürüş etkisi bildirimini açmak için talimatları izleyin.

Dokunun . Anlık Bildirim Ayarları'na dokunun. Sürüş Etkisi Bildirimi'ne dokunun.
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4.5.5 Bulut hizmetinde sürüş etkisi videolarını görüntüleme

Sürüş sırasında bir etki tespit edilirse bulut hizmetine yüklenen sürüş etkisi videolarını görüntüleyebilirsiniz. Sürüş 

etkisi videolarını izlemek için talimatları izleyin.

Dokunun . Sürüş Etkisi Videosuna dokunun

Oynatmak istediğiniz bir sürüş etkisi videosuna dokunun.

➊
➋

Basın ve indirmek için bir video seçin.

> İndir'e basın. İndirilen video dosya listesi menüsünde görülecektir.

• sürüş etki videolarını bulut sunucusundan silmek için,

➊
➋

dokunun ve silmek için bir video seçin.

>Evet/sil dokunun. Seçilen dosya bulut sunucusundan silinecektir.

• Bulut hizmetini kullanmak için ağ işlevini açmanız gerekir. Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 

bkz. "6.6.3 Sürüş etkisi video yüklemesini ayarlama" sayfa 49.

• Yükleme hızı ve bulut hizmeti işlemi, mobil ağınızın ve bulut sunucunuzun durumuna bağlı olarak değişebilir.

Dokunun

• bulut sunucusundan sürüş etkisi videolarını indirmek için,
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5. PC görüntüleyiciyi kullanma

Kayıtlı videoları görüntüleyebilir ve yönetebilir ve PC'nizde çeşitli ürün özelliklerini yapılandırabilirsiniz

5.1 Sistem gereksinimleri

PC görüntüleyiciyi çalıştırmak için sistem gereksinimleri aşağıdadır.

• İşlemci: Intel Core i5 veya üstü

• Bellek: 4 GB veya daha fazla

• İşletim sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit önerilir), macOS X10.8 Mountain Lion veya üstü

• Diğer: DirectX 9.0 veya üstü / Microsoft Explorer sürüm 7.0 veya üstü

PC görüntüleyici, sistem gereksinimlerinde listelenenler dışında bir işletim sistemi çalıştıran PC 

sistemlerinde düzgün çalışmaz.

2. Windows için PC görüntüleyici

1. PC görüntüleyiciyi yükleme (Windows için)

En son PC görüntüleyici yazılımını Alpine Electronics web sitesinden indirebilirsiniz (https: // support. Alpine-

europe.com/).

PC görüntüleyici yükleme dosyası (setup.exe), ürünle birlikte verilen bellek kartının kök klasöründe 

depolanır. PC görüntüleyicisini PC'nize yüklemek için talimatları izleyin.

• Bellek kartını PC'nize bağlı bir bellek kartı okuyucusuna takın.

• Kurulum dosyasını çalıştırın ve kurulum sihirbazında verilen talimatlara göre kurulumu tamamlayın.

Kurulum tamamlandıktan sonra, ALPINE DASH CAM PC Viewer için bir kısayol simgesi olacaktır.
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5.2.2 PC görüntüleyici ekran düzeni (Windows için)

Aşağıda, PC görüntüleyicinin ekran düzeni hakkında kısa bilgiler verilmektedir.

Alpine Electronics 

web sitesini ziyaret edin.

Dashcam ayarlarını görüntüleyin 
veya yapılandırın ve PC 

görüntüleyici için dili ayarlayın.

Bir dosya açın veya farklı bir 

videoyla kaydedin

isim.

Bir videoyu oynatın 
veya kontrol edin.

İlerleme durumunu 
gösterir video oynatma.

Geçerli ve toplam
çalışma süresini 

gösterir. geçerli video.

Aracın o anki sürüş 
hızını gösterir kayıt.

Video dosyasının 
adını görüntüler.

Geçerli videoyu tam 

ekranda görüntüleyin. 

Önceki ekrana dönmek için 

Geri düğmesine ( ) 

dokunun.

Ön ve arka videolar arasında 
geçiş yapın.

Çalma listesini 
görüntüler.

Kayıt sırasında G sensörü 

değerini gösterir.

Yazılımı simge durumuna 
küçültün, genişletin veya 

kapatın.

Kayıt sırasında 

GPS bilgilerini 

görüntüler.Geçerli videoyu görüntüler.
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3. Kayıtlı videoları PC görüntüleyicide oynatma (Windows için)

Kayıtlı videoları oynatmak için talimatları izleyin.

1 Ürünü kapatın ve bellek kartını çıkarın.

2 Bellek kartını PC'nize bağlı bir bellek kartı okuyucusuna takın.

3 )PC görüntüleyicinin kısayoluna çift tıklayın ( programı açmak için. Bellekteki video dosyaları

kart, PC görüntüleyici ekranının sağ alt köşesindeki çalma listesine otomatik olarak eklenecektir. Çalma 

listesi bölüm düzeni aşağıdaki gibidir.

Bir klasör seçin.

Seçili klasördeki 

videoların bir listesini 

görüntüler.

4 Bir video klasörü seçtikten sonra bir video dosyasına çift tıklayın veya bir video klasörü seçtikten 

sonra Oynat düğmesine (▶) tıklayın. video dosyası. Seçilen video dosyası oynatılacaktır.

PC görüntüleyiciyi çalıştırdığınızda bellek kartındaki video dosyaları çalma listesine otomatik olarak eklenmezse, 

Dosya ▼> Aç'ı tıklatın, bellek kartı için çıkarılabilir depolama aygıtını seçin ve Onayla'yı tıklatın.



➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏

➐ ➑ ➒

➓
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5.2.4 Video kontrol menüsüne genel bakış (Windows için)

Aşağıda, PC görüntüleyicinin video kontrol menüsü hakkında kısa bilgiler verilmektedir.

Number Item Description

➊ Önceki dosyayı oynat Seçili klasördeki önceki dosyayı yürütme.

➋ 10 saniye geri sar. Videoyu 10 saniye geri sar.

➌ Oynat/Duraklat Seçilen video dosyasını oynatın veya duraklatın.

➍ Durdur Geçerli videoyu oynatmayı durdur. İlerleme çubuğu videonun 

başına gider.

➎ 10 saniye ileri atla. Videoyu 10 saniye ileri sar.

➏ Sonraki dosyayı oynat Seçili klasördeki bir sonraki dosyayı yürütür.

➐ Çalma listesindeki bir sonraki 

dosyayı çalmayı etkinleştirme / 

devre dışı bırakma

Çalma listesindeki bir sonraki dosyayı çalma özelliğini etkinleştirir 

veya devre dışı bırakır.

➑ Görüntüyü büyüt / küçült Geçerli videonun boyutunu büyütün veya küçültün.

➒ Kaydet Geçerli videoyu PC'nize kaydedin.

➓ Ses Geçerli videonun ses seviyesini ayarlayın.
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5.3 Mac için PC görüntüleyici

5.3.1 PC görüntüleyiciyi yükleme (Mac için)

En son PC görüntüleyici yazılımını Alpine Electronics web sitesinden indirebilirsiniz (https: // support. Alpine-

europe.com/).

PC görüntüleyici kurulum dosyası, ürünle birlikte verilen bellek kartının kök klasöründe 

saklanır. PC görüntüleyicisini PC'nize yüklemek için talimatları izleyin.

• Bir SD kart okuyucu veya SD kart adaptörü kullanarak bellek kartını PC'nize takın.

• "Dashcam_viewer_X.X.X.dmg" adlı dosyayı masaüstüne taşıyın.

• Dashcam_viewer_X.X.X.dmg dosyasına çift tıklayın ve Dashcam Viewer uygulamasını aç'a 

tıklayın.

• ALPINE DASH CAM PC Viewer açılır.
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5.3.2 PC görüntüleyici ekran düzeni (Mac için)

Aşağıda, PC görüntüleyicinin ekran düzeni hakkında kısa bilgiler verilmektedir.

Alpine Electronics 

web sitesini ziyaret edin.

Gösterge kamerası ayarlarını 

görüntüleyin veya 

yapılandırın.

İlerleme durumunu 
gösterir video oynatma.

Geçerli ve toplam çalışma 
süresini gösterir geçerli 

video.

Kayıt sırasında aracın 

sürüş hızını gösterir.

Bir videoyu oynatın veya 
kontrol edin.

Ön ve arka 
videolar arasında 

geçiş yapın.

Çalma listesini 
görüntüler.

Geçerli ön videoyu görüntüler. 

Geçerli videoyu tam ekranda 

görüntülemek için bu bölmeyi sağ 

tıklayın.

Geçerli arka 

videoyu görüntüler.

Kayıt sırasında GPS 

bilgilerini görüntüler.

Geçerli sahneyi kaydet.

Geçerli sahneyi yazdırın.

G sensörü değerini gösterir
Bir dosya açın 

veya
Farklı bir video 

kaydetme
adlandırın.

PC görüntüleyici için dili 
ayarlayın.

Hız birimini ayarlayın.
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3. Kayıtlı videoları PC görüntüleyicide oynatma (Mac için)

Kayıtlı videoları oynatmak için talimatları izleyin.

Bellek kartındaki video dosyaları, PC görüntüleme ekranının sağ alt köşesindeki 

çalma listesine otomatik olarak eklenir. Çalma listesi bölüm düzeni aşağıdaki 

gibidir.

Bir klasör seçin.

Seçili klasördeki videoların bir 

listesini görüntüler.

1 Ürünü kapatın ve bellek kartını çıkarın.
2 Bir SD kart okuyucu veya SD kart adaptörü kullanarak bellek kartını Mac'inize takın.
3 PC görüntüleyiciyi açın.
4 Tıklayın ve hafıza kartını seçin.
5 Double-click a video file after selecting a video folder, or click the Play button (▶) after 

selecting a video file. The selected video file will be played.
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5.3.4 Video kontrol menüsüne genel bakış (Mac için)

Aşağıda, PC görüntüleyicinin video kontrol menüsü hakkında kısa bilgiler verilmektedir.

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓

Number Item Description

➊ Oynat durdur Seçilen video dosyasını oynatın veya duraklatın.

➋ Dur Geçerli videoyu oynatmayı durdur. İlerleme çubuğu videonun başına gider.

➌ Önceki dosyayı oynat Seçili klasördeki önceki dosyayı yürütme.

➍ 1 kare geri sarma Videoyu 1 kare geri sarar.

➎ 1 kare ileri atla Videoyu 1 kare hızlı ileri sar.

➏ Sonraki dosyayı oynat Seçili klasördeki bir sonraki dosyayı yürütür.

➐ Yakınlaştır Geçerli videoyu yakınlaştırın.

➑ Uzaklaştır Geçerli videodan uzaklaşın.

➒ Görüntü boyutunu geri 

yükle

Geçerli videonun boyutunu orijinal boyutuna geri yükleyin.

➓ Ekran kaydırma çubuğu Görüntü büyütüldüğünde kaydırma çubuğunu görüntüler.

Ters görüntü Videoyu ters çevirin.

0 Ses Geçerli videonun ses seviyesini ayarlayın.
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6. Ayarlar

Mobil görüntüleyiciyi veya PC görüntüleyiciyi kullanarak ürün özelliklerini ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre 

ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki prosedürler mobil görüntüleyiciyi temel almaktadır.

Mobil görüntüleyicide ayarları yapılandırırken ürün kaydı durduracaktır.

1. Hafıza kartını yönetme

1. Bellek kartını bölümleme

Farklı video kayıt türleri için depolama alanını ayarlamak üzere bellek kartını bölümleyebilirsiniz. Bellek kartını 
bölümlemek için aşağıdaki talimatlara bakın.

1.Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Hafıza Kartı Ayarları'na dokunun.

2.Bellek Bölümü'nden istediğiniz bellek bölümü türünü seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

2. Hafıza kartını biçimlendirme

Bu menü, ürüne takılan bellek kartını biçimlendirmenizi sağlar. Bellek kartını formatlamak için aşağıdaki 

talimatlara bakın.

1 Mobil görüntüleyiciden, Çizgi Kamera Ayarları> Bellek Kartı Ayarları'na ve Bellek Kartını Biçimlendirme 

altındaki Biçim düğmesine dokunun.

2 Bellek Kartını Biçimlendirme'den bellek biçimlendirmesine devam etmek için Tamam'a dokunun. Bellek 

kartında saklanan tüm veriler biçimlendirmeden sonra silinir. Bellek biçimlendirmesini iptal etmek için 

İptal'e dokunun.

3. Video üzerine yazma işlevini yapılandırma

Bu menü, yeni video dosyalarının her mod için ayrılan depolama alanındaki en eski video dosyalarının 
üzerine yazmasına izin verir.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Bellek Kartı Ayarları'na dokunun.

2 Videoların Üzerine Yaz öğesinden videonun üzerine yazılmasına izin verecek modları seçin. Yeni ayar 

otomatik olarak uygulanır.
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2. Kamerayı ayarlama

Ön ve arka görünümün parlaklığını veya arka görünümün sol ve sağ yönlerini ayarlayabilirsiniz.

1. Ön kameranın parlaklığını ayarlama

Önden görünüm kaydının parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Parlaklığı ayarlamak için aşağıdaki talimatlara bakın.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Kamera Ayarları'na dokunun.

2 Parlaklık önünden, Koyu, Orta veya Parlak'ı seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

2. Arka kameranın parlaklığını ayarlama

Arka görüş kaydının parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Parlaklığı ayarlamak için aşağıdaki talimatlara bakın.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Kamera Ayarları'na dokunun.

2 Parlaklık arkadan, Koyu, Orta veya Parlak'ı seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

3. Arka görünümü ters çevirme

Arka görüş görüntüsünü ters çevirebilirsiniz. Özelliği etkinleştirmek için talimatları izleyin.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Kamera Ayarları'na dokunun.

2 Arka Kamerayı Döndür'den Etkin veya Devre Dışı'yı seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.
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3. Kayıt özelliklerini ayarlama

Ürün sürekli kayıt sırasında bir darbe algıladığında kayıt için algılama hassasiyeti de dahil olmak üzere kayıt için çeşitli 

özellikler ayarlayabilir ve ayarlayabilirsiniz.

1. Sürekli darbe algılama hassasiyetini ayarlama

Sürüş sırasında bir darbe algılandığında kayıt için algılama hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Hassasiyeti ayarladığınızda 

yol koşullarını, trafik durumunu ve sürüş tarzınızı göz önünde bulundurmalısınız.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Kayıt Ayarları'na dokunun.

2 Sürekli Modda Olay Kaydı Hassasiyeti'nden istediğiniz hassasiyeti seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

2. Süper Gece Görüş özelliğini ayarlama

Süper Gece Görüş özelliğini etkinleştirirseniz gece park ederken parlak ve yüksek çözünürlüklü videolar 

kaydedebilirsiniz. Süper Gece Görüş özelliğini kullanmak için bir kayıt modu seçmek için talimatları izleyin.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Kayıt Ayarları'na dokunun.

2 Süper Gece Görüşünden, Süper Gece Görüş özelliğini kullanmak için istediğiniz kayıt modunu seçin. Yeni ayar 
otomatik olarak uygulanır.

6.3.3 Park modunu ayarlama

Araç park halindeyken ürünün çalışma modunu ayarlayabilirsiniz. Park modunu ayarlamak için talimatları izleyin.

Park modunu kullanmak için, kablo bağlantı kablosunu takmanız gerekir (isteğe bağlı). Ürüne sürekli güç sağlanmazsa, araç motoru

kapatıldığında ürün kaydı durduracaktır.

Park modu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "3.5 Park modunu kullanma"

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Kayıt Ayarları'na dokunun.

2 Park Modundan istediğiniz park modu seçeneğini seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.
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4. Park modunda darbe hassasiyetini ayarlama

Park ederken darbe algılandığında kayıt için algılama hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Park darbe hassasiyetini 

ayarlamak için aşağıdaki talimatlara bakın.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Kayıt Ayarları'na dokunun.

2 Park Modunda Darbe Hassasiyeti'nden istenen hassasiyeti seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

5. Hareket algılama hassasiyetini ayarlama

Hareket algılama özelliği, aracınızın yakınında hareketli bir nesne algılandığında video kaydeder. Hareket 

algılama hassasiyetini ayarlamak için aşağıdaki talimatlara bakın.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Kayıt Ayarları'na dokunun.

2 Hareket Algılama Hassasiyeti'nden istenen hassasiyeti seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

6. Kayıt zamanlayıcı özelliğini ayarlama

Kayıt zamanlayıcı özelliğini etkinleştirdiğinizde, ürün önceden ayarlanmış bir zamanda park modunda bir 

video kaydeder. Saati ayarlamak için aşağıdaki talimatlara bakın.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Kayıt Ayarları'na dokunun.

2 Kayıt Zamanlayıcı'dan istediğiniz zamanı seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

Araç park halindeyken araç aküsü şarj edilmeyecektir. Uzun süre park modunda kayıt yaparsanız, aracın 

aküsü bitmiş olabilir ve aracı çalıştıramayabilirsiniz.
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7. Pil koruma özelliğini ayarlama

Pil koruma özelliğini kullanmak için ayarlayabilirsiniz. Özelliği etkinleştirmek için talimatları izleyin.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Kayıt Ayarları'na dokunun.

2 Pil Koruması'ndan Etkin veya Devre Dışı'yı seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

8. Akü kesme voltajı özelliğini ayarlama

Düşük Voltaj Kapalı özelliğini kullanırken voltaj sınırını kaydı durdurmak için ayarlayabilirsiniz. Voltajı 

ayarlamak için aşağıdaki talimatlara bakın.

• Akü kesme gerilimi yalnızca Akü Koruma ayarı Etkin olarak ayarlandığında ayarlanabilir.
• Kapalı voltaj değeri çok düşükse, ürün araç tipi veya sıcaklık gibi koşullara bağlı olarak aküyü tamamen 

tüketebilir.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Kayıt Ayarları'na dokunun.

2 12V veya 24V arasından istenen voltajı seçin.

12 V akü kullanan araçlarda (çoğu yolcu aracı), 12V ayarını yapılandırın. 24 V akü kullanan araçlarda 
(kamyonlar ve ticari araçlar) 24V ayarını yapın. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

9. Kış için pil koruma özelliğini ayarlama

Aracın düşük voltaj koruma seviyesini uygulamak için soğuk mevsimde ayları ayarlayabilirsiniz. Ayları ayarlamak 

için aşağıdaki talimatlara bakın.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Kayıt Ayarları'na dokunun.

2 Wintertime Batarya Koruması'ndan, batarya koruma özelliğini uygulamak için ayı seçin. Yeni ayar otomatik 
olarak uygulanır.
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4. Yol güvenliği özelliklerini ayarlama

Bir güvenlik kamerası uyarı sistemini, bir şeritten ayrılma uyarı sistemini (LDWS), bir ileri çarpışma uyarı

sistemini (FCWS), bir düşük hızlı İleri çarpışma uyarı sistemini (düşük hızlı FCWS) ve bir ön araç kalkış uyarısını

(FVDW) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve seçeneklerini belirleyin.

1. Güvenlik kameralarının ayarlanması

Araç hız sınır bölgesine yaklaştığında veya geçtiğinde, güvenlik kamerası uyarı sistemi GPS sinyallerini ve 

güvenlik kamerası verilerini toplar. Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki 

talimatlara bakın.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Yol Güvenliği Ayarları'na dokunun.

2 Güvenlik Kameraları'ndan Etkin veya Devre Dışı'yı seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

2. Mobil bölge uyarısını ayarlama

Mobil bölge uyarısını açmak veya kapatmak için talimatları izleyin.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Yol Güvenliği Ayarları'na dokunun.

2 Mobil Bölge Uyarısı'ndan Etkin veya Devre Dışı'yı seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

3. Araç tipini belirleme

ADAS kalibrasyon ayarını başlatmak için aşağıdaki talimatlara bakın.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Yol Güvenliği Ayarları'na dokunun.

2 Araç Türü'nden aracınızın türünü seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

4. ADAS kalibrasyon ayarını başlatma

ADAS özelliğini kullanmak için araç türünüzü tanımlamak için aşağıdaki talimatlara bakın .

1 Mobil görüntüleyiciden, Çizgi Kamera Ayarları> Yol Güvenliği Ayarları'na ve altındaki Sıfırla düğmesine 
dokunun. ADAS'ı başlatın.

2 ADAS'ı başlat'dan, başlatmaya devam etmek için Onayla'ya dokunun. Başlatma işlemini iptal etmek için İptal'e 
dokunun.
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5. Şeritten çıkma uyarı hassasiyetini ayarlama

Araç şeritten ayrıldığında, LDWS şeritten ayrıldığını gerçek zamanlı video görüntüsü aracılığıyla algılar ve 

sürücüyü uyarır. Algılama hassasiyetini ayarlamak veya bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak 

için aşağıdaki talimatlara bakın.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Yol Güvenliği Ayarları'na dokunun.

2 LDWS'den (Şeritten Ayrılma Uyarısı) istediğiniz hassasiyeti seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

6. Şeritten çıkma algılama hızını ayarlama

Şeritten çıkma algılama hızını değiştirebilirsiniz. Şeritten çıkma algılama hızını ayarlamak için aşağıdaki 

talimatlara bakın..

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Yol Güvenliği Ayarları'na dokunun.

2 LDWS Hızı'ndan istenen hassasiyeti seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

7. İleri çarpışma algılama hassasiyetini ayarlama

Araç 30 km / s veya daha yüksek bir hızda sürdüğünde, FCWS gerçek zamanlı video görüntüsü aracılığıyla ileri 

çarpışma tehlikesini tespit edecek ve sürücüyü uyaracaktır. Algılama hassasiyetini ayarlamak veya bu özelliği 

etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki talimatlara bakın.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Yol Güvenliği Ayarları'na dokunun.

2 FCWS'den (İleri Çarpışma Uyarısı), istenen hassasiyeti seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

8. Düşük hız ileri çarpışma algılama hassasiyetini ayarlama

Araç 30 km / s veya daha düşük bir hızda sürdüğünde, Düşük Hızlı FCWS gerçek zamanlı video görüntüsü 

aracılığıyla ileri çarpışma tehlikesini tespit eder ve sürücüyü uyarır. Algılama hassasiyetini ayarlamak veya 

bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki talimatlara bakın.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Yol Güvenliği Ayarları'na dokunun.

2 Düşük Hız FCWS'den istenen hassasiyeti seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.
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3. Güvenlik LED'ini Ayarlama

Güvenlik LED'ini açmak veya kapatmak için talimatları izleyin.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Sistem Ayarları'na dokunun.

2 Güvenlik LED'inden istediğiniz modu seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.
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9. Ön araç kalkış uyarısını ayarlama
Araç trafikte durdurulduğunda, bu özellik aracın önden ayrıldığını algılar ve sürücüyü bilgilendirir. Bu özelliği 
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki talimatlara bakın.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Yol Güvenliği Ayarları'na dokunun.

2 FVDW'den (Ön Araç Gidiş Uyarısı), Etkin veya Devre Dışı'yı seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

5. Sistem ayarlarını yapılandırma

Bu menü, çalışma dili sırasında ekran dili ve ekran parlaklığı gibi sisteme global olarak uygulanan 
donanım ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.

1. Ekran dilini ayarlama

Ekranda görüntülemek için bir dil seçin. Bir dil seçmek için talimatları izleyin .

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Sistem Ayarları'na dokunun.

2 Dil'den istediğiniz dili seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

2. Sistem ses seviyesini ayarlama

Bu menü sesli yönlendirme ses seviyesini ayarlamanızı sağlar. Ses seviyesini ayarlamak için talimatları 
izleyin.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Sistem Ayarları'na dokunun.

2 Ses Düzeyi'nden 0, 1, 2 veya 3'ü seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

0'ı seçerseniz, sesli yönlendirme devre dışı bırakılır.
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4. Arka kamera LED'inin ayarlanması

Arka kamera LED'ini açmak veya kapatmak için talimatları izleyin.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Sistem Ayarları'na dokunun.

2 Arka Kamera LED'inden Etkin veya Devre Dışı'yı seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

5. Zaman dilimini ayarlama

Saat dilimini ayarlamak için talimatları izleyin.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Sistem Ayarları'na dokunun.

2 Saat Dilimi'nden istediğiniz saat dilimini seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

6. Yaz saatini ayarlama

Yaz saatini ayarlamak için talimatları izleyin.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Sistem Ayarları'na dokunun.

2 Yaz Saati uygulamasından Etkin veya Devre Dışı'yı seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

7. Hız birimini ayarlama

Hız birimini ayarlamak için talimatları izleyin.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Sistem Ayarları'na dokunun.

2 Hız Birimi'nden km / s veya mph seçin.

8. Hız damgasını ayarlama

Hız damgası özelliğini açmak veya kapatmak için talimatları izleyin .

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Sistem Ayarları'na dokunun.

2 Hız Damgası'ndan Etkin veya Devre Dışı'yı seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.
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6. Ağ işlevi ayarlarını yapılandırma

Ağ işlevini ve sürüş etkisi bildirimini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1. Ağ işlevini ayarlama

Ağ işlevini açmak veya kapatmak için talimatları izleyin.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Ağ İşlev Ayarları'na dokunun.

2 Ağ İşlevi'nden Etkin veya Devre Dışı'yı seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

2. Sürüş etkisi bildirimi için hassasiyeti ayarlama

Sürüş sırasında bir etki algılanırsa size bildirmek için algılama hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Sürüş etkisi 

bildirimi için bir hassasiyet seçmek üzere talimatları izleyin.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Ağ İşlev Ayarları'na dokunun.

2 Sürüş Etkisi Bildirimi'nden istediğiniz hassasiyeti seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.

1G: 1G'lik bir hızlanma, geçen her saniye için saatte yaklaşık 35 kilometre (22 mil / saat) hızdaki bir değişim 

oranına eşittir.

Etki 1 = 3G

Etki 2 = 4G

3. Sürüş etkisi video yüklemesini ayarlama

Sürüş sırasında bir etki tespit edilirse, sürüş etkisi videolarını bulut sunucusuna yüklemeyi seçebilirsiniz. Bu özelliği 

etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için talimatları izleyin.

1 Mobil görüntüleyiciden Çizgi Kamera Ayarları> Ağ İşlev Ayarları'na dokunun.

2 Driving Impact Video'yu Yükle'den Etkin veya Devre Dışı'yı seçin. Yeni ayar otomatik olarak uygulanır.
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7. Ürün bilgilerine erişme

Yeni kullanıcılar Menü ekranından erişilebilen temel ürün bilgilerinden yararlanabilir .

7.1 Ürün bilgilerini görüntüleme

Mobil görüntüleyiciden, ürün bilgilerini görüntülemek için Çizgi Kamera Bilgisi öğesine dokunun. Ekranda aşağıdaki 

ürün bilgileri görüntülenecektir.

• Model adı
• Hafıza büyüklüğü

• Donaım Yazılım Ver.

• Yerel ID

• Güvenlik Kamerası Ver.

• GPS Bilgisi

7.2 GPS'e erişme ve yapılandırma

Kaydedilen videolara konum verilerini eklemek için bir GPS modülü kullanılır. Mobil görüntüleyiciden 

GPS özelliklerini görüntülemek için Çizgi Kamera Bilgisi> GPS Bilgisi öğesine dokunun. Bağlantı 

durumu, sinyal gücü, saat (UTC), araç hızı, geçerli yükseklik ve Yatay Hassasiyet Seyreltmesi (HDOP) 

ekranda görüntülenir.

GPS'i başlatmak için dokunun ve geçerli konumu bulmasına izin verin.
Yatay Hassasiyet Seyreltme (HDOP)

HDOP, uydu konumlandırma nedeniyle GPS sapmasını ifade eden bir değerdir.
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8. Ürün yazılımını yükseltme

Ürünün özelliklerini, çalışmasını geliştirmek veya kararlılığı artırmak için bir ürün yazılımı 

yükseltmesi sağlanır. Ürünün en iyi şekilde çalışması için ürün yazılımını güncel tuttuğunuzdan 

emin olun.

Ürün yazılımını yükseltmek için talimatları izleyin.

1 PC'nizde bir web tarayıcısı açın ve https://support.alpine-europe.com/ adresine gidin.

2 Ürünü seçin ve en son ürün yazılımı yükseltme dosyasını indirin.

3 İndirilen dosyayı açın.

4 Ürüne giden gücü kesin ve bellek kartını çıkarın.

5 PC'de bellek kartını açın ve bellenim yükseltme dosyasını bellek kartının kök klasörüne kopyalayın.

6 Gç üründen çıkarılırken, bellek kartını üründeki bellek kartı yuvasına takın.

7 Güç kablosunu ürüne bağlayın ve ardından ürünü açmak için gücü (ACC ON) açın veya motoru çalıştırın. Ürün 
yazılımı yükseltmesi otomatik olarak başlar ve ürün yazılımı güncellemesi tamamlandığında sistem yeniden 
başlatılır.

Yükseltme sırasında gücü kesmeyin veya bellek kartını üründen çıkarmayın. Bunu yapmak ürüne veya 

bellek kartında saklanan verilere ciddi zarar verebilir.

Ürün yazılımını mobil görüntüleyiciden ve PC görüntüleyiciden de güncelleyebilirsiniz.

9. Ürünü sıfırlama

Ses kaydını ( ) ve manuel kaydı basılı tutun bip sesi duyana kadar düğmelere aynı anda basın
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10. Sorun Giderme

Aşağıdaki tabloda, kullanıcıların ürünü kullanırken karşılaşabilecekleri sorunlar ve bunları çözmek için 

alınabilecek önlemler listelenmektedir. Tabloda verilen önlemleri aldıktan sonra sorun devam ederse, 

müşteri hizmetleri merkezine başvurun.

Problem Çözüm

Ürün açılamıyor • Güç kablosunun (araç şarj cihazı veya kablo bağlantısı kablosu) araca ve 

ürüne doğru şekilde bağlandığından emin olun.

• Aracın akü seviyesini kontrol edin.

Sesli rehber ve / veya sesli uyarı 

duyulmuyor.

Ses seviyesinin minimuma ayarlandığını kontrol edin. Ses seviyesini ayarlama 

hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "6.5.2 Sistem ses seviyesini ayarlama".

Video net değil veya zor 

görülebiliyor.

• Kamera merceğindeki koruyucu filmin çıkarıldığından emin olun. Koruyucu 

film hala kamera merceğinde bulunuyorsa video net görünmeyebilir.

• Ön veya arka kameranın montaj yerini kontrol edin, ürünü açın ve ardından 

kameranın görüş açısını ayarlayın.

Bellek kartı tanınamıyor. • Bellek kartının doğru yönde takıldığından emin olun. Bellek kartını takmadan önce,

bellek kartındaki metal temas noktalarının ürünün merceğine baktığından emin

olun.

• Gücü kapatın, bellek kartını çıkarın ve ardından bellek kartı yuvasındaki temas

noktalarının hasarlı olmadığından emin olun.

• Bellek kartının Alpine Electronics tarafından dağıtılan özgün bir ürün olduğundan

emin olun. Alpine Electronics, üçüncü taraf bellek kartlarının uyumluluğunu ve

normal çalışmasını garanti etmez.

Kaydedilen video bir PC'de 

oynatılamaz.

Kaydedilen videolar MP4 video dosyaları olarak saklanır. PC'nizde kurulu video 

oynatıcının MP4 video dosyalarının oynatılmasını desteklediğinden emin olun.

Harici GPS alıcısı kurulu olsa bile 

GPS sinyali alınamıyor.

GPS sinyali hizmet dışı alanlarda veya ürün yüksek binalar arasında bulunuyorsa

alınmayabilir. Ayrıca, fırtına veya şiddetli yağmur sırasında GPS sinyal alımı mümkün

olmayabilir. İyi bir GPS alımı olduğu bilinen bir yerde açık bir günde tekrar deneyin.

GPS alımı sağlanana kadar 5 dakika sürebilir.
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11. Özellikler

Ürün özelliklerini görmek için aşağıdaki tabloya bakın.

Açıklama Özellik Uyarılar

Model adı DVR-F800PRO

Boyutlar / Ağırlık 107 x 60,5 x 30 mm / 104,5 g 4,2 x 2,4 

x 1,18 inç / 0,23 lb

Hafıza microSD hafıza kartı 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB (UHS-I)

Kayıt modu Sürekli Kayıt Videoları 1 dakikalık segmentlerde kaydeder 

(önden ve arkadan görünüm kaydetmek için çift 

kanal desteklenir)

Olay Kaydı Olaydan 10 saniye önce ve sonra kayıt yapar 

(toplam 20 saniye)

Manuel Kayıt Kaydı elle başlattıktan 10 saniye önce ve 50 

saniye sonra kaydeder (toplam 1 dakika)

Park Yeri Kayıt (park modu) (İsteğe bağlı)

Ses kaydı Ses kaydını açmak veya kapatmak için ses kayıt 

düğmesine basın

Kamera sensörü 2,13 Megapiksel, 1 / 2,9 inç Sony 

Exmor R STARVIS

Görüş açısı (Lens) Yaklaşık 140 ° (çapraz olarak)

Video FHD (1920 X 1080) /H.264/ dosya

Kare hızı uzatma: MP4 Ön / arka kayda eşit şekilde uygulanır

Ses Maksimum 30 fps

Hızlanma sensörü HE-AAC Hassasiyet ayarı için 5 seviye mevcuttur

Arka kamera (isteğe 

bağlı)

3 eksenli hızlanma sensörü (3D, ± 3G) Ayrı olarak satın alınması gereken isteğe bağlı 

aksesuar

Küresel Konumlama 

Sistemi

V-IN bağlantı noktası Emniyetli sürüş bölümü uyarısı desteklenir

Güç girişi Gömülü GPS

Güç tüketimi DC 12/24 V desteklenir Tam şarjlı süperkapasitör / GPS hariç

Yardımcı güç ünitesi 2 kanal: 4,2 W / 1 kanal: 2,9 W 

(ortalama)

LED göstergesi Süper kapasitör

Alarm • Ön: Güvenlik LED'i Sesli rehber (sesli uyarı)
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Açıklama Özellik Uyarılar

Çalışma sıcaklığı 14 – 140℉ / -10 – 60℃

Depolama sıcaklığı -4 – 158℉ / -20 – 70℃

Bağlantı Arayüzü 1 x V-IN port
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Bir servis merkezine başvurmadan önce

Lütfen bellek kartında saklanan tüm önemli verileri yedekleyin. Bellek kartındaki veriler onarım 
sırasında silinebilir. Onarım için talep edilen her ürün, verilerini yedekleyen bir cihaz olarak kabul edilir. 
Müşteri hizmetleri merkezi verilerinizi yedeklemez. Alpine Electronics veri kaybı gibi herhangi bir 
kayıptan sorumlu değildir.
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Bu vesileyle, Alpine Electronics (Avrupa) DVR-F800PRO, DVR-F200 tipi telsiz cihazlarının 2014/53 / EU 

Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: 

http: // www. alpine.com/e/research/doc/

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların ve Pillerin Atılması Hakkında Bilgi (ayrı atık toplama 

sistemlerini benimseyen ülkeler için geçerlidir)

Bu ürünü atmak istiyorsanız, genel ev atıklarıyla karıştırmayın. Kullanılmış elektronik ürünler için 

uygun arıtma, geri kazanım ve geri dönüşüm gerektiren mevzuata göre ayrı bir toplama sistemi vardır. 

Size en yakın geri dönüşüm tesisini bulma konusunda ayrıntılı bilgi için yerel yetkilinize başvurun. 

Doğru geri dönüşüm ve atık imhası, sağlığımız ve çevre üzerinde zararlı etkileri önlerken kaynakların 

korunmasına yardımcı olacaktır.

Yazılım hakkında önemli bilgiler Ürünün yazılım lisansı hakkında

Üründe yüklü yazılım açık kaynaklı yazılım içerir. Açık kaynaklı yazılımla 

ilgili ayrıntılar için aşağıdaki Alpine web sitesine bakın. 

http://www.alpine.com/e/oss/download
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