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Drive Recorder

Kullanma Kıııılavuzu
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Roadscan’ıııı seçtiğğğğiniz için teşşşşekkürler…

Roadscan aracınızla yaptığınız kazaları ve sebeplerini video görüntüsü olarak 
kaydedip, kazaların sebeplerini tespit edip kolay anlaşılır hale getirmesi için özel olarak 
dizayn edildi.

* Lütfen cihazın montajı ve kurulumu öncesinde kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
* Kurulum esnasında oluşabilecek hasar ve zararlar garanti kapsamı dışındadır. 
* Cihazın yazılımı yalnızca Microsoft Windows 2000, XP ya da VISTA işletim sistemiyle 
çalışan bilgisayarlarda çalışmaktadır.
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Genel Uyarıııı ve Önlemler

*** Lütfen Dikkatli okuyun ve sistemi çalışışışıştıııırmadan doğğğğru kurduğğğğunuzdan 
emin olun.

• Sistemi asla kendiniz onarmaya ya da tamir etmeye çalışmayın.
• Herhangi bir müdahale ya da onarma çalışmasının yapılması cihazı garanti 

kapsamından çıkaracaktır.
• Cihazı temizlemek için su ve diğer temizlik kimyasallarını kesinlikle kullanmayın. 

Sadece kuru ve yumuşak bezler ve lens temizliği için de kuru özel lens 
temizleyicileri kullanın.

• Cihazın sıvı temasında bulunması kesinlikle tehlikelidir. Elektronik devreye 
zarar verir, yangına yol açabilir.

• Darbelere karşı koruyun, cihaza darbe gelmesi mekanik aksama zarar verebilir.
• Sistem bilgileri sizi kesinlikle doğru yönlendirecektir, lütfen kurulum için başka 

bir yol izlemeyin.
• Cihazın monte edileceği aracın ön camı temiz ve görüşü engellemeyecek 

şekilde temiz olmalıdır. Aksi takdirde görüntü kalitesinde düşüş ya da bozukluk 
olabilir.

• Sistem sizin yapmış olduğunuz ayarlara göre çok ufak kazaları yani çukura 
girme kasisten geçme gibi titreşim frekansı düşük darbeleri kayda almaya bilir.

• Bazı sert kazalar cihazla arabanın bağlantısını kesebilir, cihazın güç kaynağını
koparabilir ya da sisteme hasar verebilir. Böyle bir durumda cihaz hizmet dışı
kaldığından görüntü kaydetmeyebilir.

• Drive Recorder sisteminin verileri mantıklılığı çerçevesinde yasal yöntemlere 
yardımcı olmakla birlikte kazayla ilgili yapılacak işlemler bağlamında tarafsız
delil elde edilmesinde çok büyük yardımcı rol oynamaktadır.

• Cihaz 12 V ile çalışmaktadır, kolay montaj bakımından direk araç şarj girişine 
bağlanabilir fakat görünüm açısından 12V ile çalışan her yerden güç alınabilir 
ÖR: tavan lambası vb.
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ⓘⓘⓘⓘ Sistem içindeki RTC (gerçek zaman saati) yıııılda en çok bir kere 30 dakika geride veya 
ileride olabilir. Yanlışışışışsıııız saat ayarıııı için sistemi bir bilgisayara bağğğğlamanıııız ve yazıııılıııımıııı
çalışışışıştıııırmanıııız gereklidir. Yazıııılıııım sistemi tanıııımlar tanıııımlamaz sistem saati bilgisayarıııın
saatiyle aynıııı olacaktıııır. (bilgisayarıııın saati bu işşşşlem yapıııılmadan önce doğğğğru kurulmalııııdıııır.)

ⓘⓘⓘⓘ Sistem çakmaklııııktan çalışışışıştıııırıııılabilecek şşşşekilde tasarlanmışışışıştıııır. Eğğğğer doğğğğrudan kablo 
kullanıııımıııı gibi başşşşka yöntemler kullanmak istiyorsanıııız lütfen uzman bir araba tamircisine 
danışıışıışıışınıııız. Çakmaklııııktan başşşşka yollarıııı tavsiye etmeyiniz ve sonuç için sorumluluk 
üstlenmeyiniz. 

ⓘⓘⓘⓘ Sistem 1 milyon kayııııt yapabilir. Dikkatsiz sürüşşşşün sıııık kayııııt yapmaktan aletin ömrünü
kıııısaltabileceğğğğini unutmayıııınıııız.

ⓘⓘⓘⓘ Windows 2000, XP veya Vista’yla uyumlu bir çok flash disk sistemden bilgi 
indirmekte kullanıııılabilir. Ancak bazıııı düşşşşük kaliteli flash diskler sorun yaratabilir. Lütfen 
flash diskin sistemde doğğğğru çalışışışıştığıığıığıığından emin olunuz.

ⓘⓘⓘⓘ Sistem ABD ve Avrupa’dan onaylıııı EMI belgesine uygun olarak tasarlanmışışışıştıııır. Ayrııııca, 
sistem paraziti engellemek için GPS, DMB,DAB vb. antenlerinin en az 10 cm uzağığığığına 
yerleşşşştirilmelidir.

ⓘⓘⓘⓘ Bu ürünün tasarıııımıııı patentlidir. Kullanıııım kıııılavuzunun, sistem yazıııılıııımıııınıııın ve belirli 
bilgilerin telif hakkıııı üreticiye saklııııdıııır. Bu haklar yasa ve bilimi koruyan uluslararasıııı
anlaşşşşmalarla korunmaktadıııır. Herhangi bir izinsiz kullanıııım, yeniden üretim veya  dağığığığıtıııım
hukuken gerekli yerlere bildirilecek ve dava edilecektir.
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Paket İİİİçeriğğğği

Paketin İİİİçinden Çııııkacak Parçalar : 

- Ana Gövde

- Güç Kablosu (5m)

- USB Kablosu / USB Adaptörü

- Bağğğğlantıııı ve Montaj Tertibatıııı

- Ekstra Yapışışışıştıııırııııcıııı

- Kullanma Kıııılavuzu

- Yazıııılıııım CD’si

Ana Gövde Güç Kablosu USB Kablosu

Bağğğğlantıııı
Yapışışışışkan Bant

Yazıııılıııım CD’si

Kullanma Kıııılavuzu

USB Adaptörü
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ANA GÖVDENİİİİN TANITIMI

>> Cihazıııı daha iyi tanıııımak için aşşşşağığığığıdaki kıııısıııımlara bakıııınıııız. 

Yapışışışıştıııırıııılacak Alan

USB Bağğğğlantıııısıııı
[ÖN]

[ARKA]

Kamera Lensi
Konum Ayar Düğğğğmesi

Güç Bağğğğlantıııısıııı

REC (Kayııııt) düğğğğmesi

Sessiz/Kayııııt Düğğğğmesi

LED Göstergesi
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Sistem bir hıııız değğğğişşşşimi meydana geldiğğğğinde kıııısa dönem bellekte sistemi devreye sokan olayıııın 6
saniye sonrasıııına baktığıığıığıığı gibi 14 saniye öncesindeki verileri de kontrol eder. Ayrııııca 3 eksendeki 
hıııız değğğğişşşşim verilerini ve tam saatini kaydeder. Sonrasıııında, her görüntü-veri dizisi zaman, hıııız
değğğğişşşşimi ve 20 saniyelik periyotlar halindeki görsel bilgileri de kaydeder.

Kullanııııcıııı yazıııılıııımıııı ve Windows 2000, XP veya Vista sürümünü kullanan bir bilgisayar kullanarak bu 
görüntü- veri bilgisini görüntüleyip inceleyebilir.

Sürüşşşş Kayııııt Sistemi Nasııııl Çalışıışıışıışıyor?

Sürüşşşş kayııııt sistemi görüşşşş alanıııındaki görüntüleri aracıııın hıııızıııında, örneğğğğin ani frenler veya 
çarpışışışışma anıııında olduğğğğu gibi, herhangi bir ani değğğğişşşşiklik olmasıııı durumunda otomatik olarak kaydeder ve 
depolar. Sistem bir hıııız değğğğişşşşimi belirlediğğğğinde sürücüyü bip sesi ve LED lambasıııı aracıııılığıığıığıığıyla uyarıııır ve 
görüntüleri hıııız ve zaman verileriyle birlikte kaydeder. Kaydetme işşşşlemi tamamlandığıığıığıığında sistem üzerindeki 
LED lambasıııı mavi yanacaktıııır. Bu görüntü-veri ayarlarıııınıııın maximum 10 tanesi sistem tarafıııından 
depolanabilir. Ayrııııca sürücü sistemin arkasıııındaki REC düğğğğmesine basarak sistemi manuel olarak 
çalışışışıştıııırabilir.

Sistem tarafıııından kaydedilen 10 kayııııttan sonra her yeni kayııııt hafıııızadaki en eski kaydıııın
üzerine (yerine) kaydedilir. Sistemde gerçek bir kaza gibi kritik olaylarıııın kaydıııı varsa, yanlışışışışlııııkla üzerine 
kayııııt yapıııılmasıııınıııı engellemek için sistem kapatıııılmalııııdıııır. Ya da, eğğğğer zaman ve durum imkan veriyorsa 
önemli görüntü-veri dizisi/dizileri USB kablosu veya USB flash disk kullanıııılarak bir bilgisayara aktarıııılabilir. 
Sistemin beraberindeki yazıııılıııım Drive Recorder Manager aynıııı zamanda sistemde kayııııtlıııı tüm kayııııtlarıııı silmek 
için de kullanıııılabilmektedir.

[Drive Recorder Manager]
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Sürüşşşş kayııııt sistemi sistem içerisindeki akselerometreler (hıııız ölçer) 0.5 G’den fazla bir çarpma
olduğğğğunda, aşşşşağığığığıdaki şşşşekilde gösterilen eksenlerden herhangi biriyle birlikte devreye girer.

Bu ne demektir?
Sistem aracın her manevrasını sürekli takip etmektedir. Eğer hız veya yönde ani bir deği

şim olursa, sistem sadece bu değişikliğin şiddetini ölçer. Eğer bu değişimin şiddeti b
ilgisayarın normal olduğunu varsaydığından fazlaysa sistem devreye girer ve görünt
ü ve bilgi depolama işlemi başlar. 

Kullanıcı, sistemin duyarlılığını yazılımı kullanarak ayarlanabilir.

1
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Manuel Kayııııt (REC) Düğğğğmesi & Sessiz (MUTE/DN)Düğğğğmesi

REC Düğğğğmesi
Sistemin arkasıııında REC (kayııııt) düğğğğmesi bulunur. Sürücü bu düğğğğmeye basarak sistemi manuel olarak ça
lışışışıştıııırabilir, bu da daha sonra bir hıııız değğğğişşşşimi olduğğğğu zaman çalışışışışacağığığığı gibi 20 saniyelik görüntü ve bilgi k
aydıııı yapar. 

[MUTE/DN Düğğğğmesi – MUTE Fonksiyonu]
Sesli alarmıııı durdurmak için MUTE/DN düğğğğmesine kıııısa basıııın. Alarmıııı yeniden açmak için MUTE/DN 
düğğğğmesine tekrar basıııın.

[MUTE/DN Düğğğğmesi – DN Fonksiyonu]
MUTE/DN düğğğğmesi aynıııı zamanda USB flash diske veri aktarmak için de kullanıııılıııır.
İİİİndirme işşşşlemi aşşşşağığığığıdaki gibi olur:
1.Kutuda birlikte verilen USB adaptörünü kullanarak USB flash diski sisteme bağğğğlayıııın.
2. Led ışığıışığıışığıışığınıııın mavi olup olmadığıığıığıığınıııı kontrol edin. Sistem kayııııt yaparken LED yeşşşşil yanar ve bu sıııırada 
veri aktarıııımıııı yapmak mümkün değğğğildir. Kaydıııın bitmesini ve LED’in mavi yanmasıııınıııı bekleyiniz.
3. MUTE/DN düğğğğmesine 2 saniyeden uzun basıııınıııız.
4. Bip sesinden sonra veri USB flash diske aktarıııılıııır ve LED sarıııı yanar.
5. Aktarıııım tamamlandııııktan sonra LED tekrar mavi yanar.
6. USB flash diski sistemden kaldıııırıııınıııız.

[USB’ye veri aktarıııımıııında sorunlarıııın çözümü ]

1. USB flash disk bağğğğlanamııııyor=> USB adaptörünü kontrol edin.
2. USB flash disk tanıııımlanamııııyor => başşşşka bir USB flash disk deneyin. 

Sistem sadece FAT16 veya FAT32 formatlıııı USB flash diskleri desteklemektedir.
3. Yetersiz yer =>USB flash diskteki gereksiz dosyalarıııı silmeyi deneyin.

DİİİİKKAT!
LED sarııııyken USB’yi sistemden kaldıııırmayıııın çünkü sistem kayııııt yapmaktadıııır.
LED’in maviye dönmesin bekleyin. 
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Bip Sesi Ve Led Göstergesinin Anlamlarıııı

Trigger Zil Sesi LED Anlamıııı

Güç Açıııık Güç Açııııldıııı “Bip Bip Bip” Sarııııdan Maviye 
Dönüşşşş Sistem Hazıııır

Normal Çalışışışışma

Ani Duruşşşş
Ya da 
Dönüşşşş

“Bip- Bip” Yeşşşşil
Görüntü ve 

Datalar Kamera 
hafıııızasıııında

Kayııııt
Tamamlandıııı “Bip” Mavi Sistem Hazıııır

Manuel Kayııııt
Kayııııt “Bip-Bip” Yeşşşşil

Görüntü ve 
Datalar Kamera 

hafıııızasıııında

Kayııııt
Tamamlandıııı “Bip” Mavi Sistem Hazıııır

SESSİİİİZ Düğğğğmesi

MUTE/DN  
Düğğğğmesine 
Kıııısaca Bas

“Bip” Açıııık Mavi
Zil Sesi 

Düğğğğmesini Basıııılıııı
Tut

MUTE/DN  
Düğğğğmesine 
Kıııısaca Bas

“Bip- Bip” Mavi Zil Sesi Tekrar 
Kurulur  

DN Düğğğğmesi

MUTE/DN  
Düğğğğmesine 2 sn 
den fazla Basıııın

“Bip- Bip” Açıııık Mavi
Görüntü & 

Datalar Flash 
Diske Kaydedildi

Yükleme 
Tamamlandıııı “Bip” Mavi Yükleme 

Tamamlandıııı

Yüklenmede
Hata “Bip- Bip” Sarıııı Işışışışık

Yanııııp Söner

USB 
Yüklemesinde 

Sorun Var

Bilgisayar
Bağğğğlantıııısıııı

Bilgisayara 
Yükleme Başşşşladıııı “Bip- Bip” Sarıııı

Bilgisayara 
Yükleme 

Tamamlandıııı
“Bip” Mavi

Sistem Sistem Hatasıııı . Kıııırmıııızıııı Sistemle İİİİlgili 
Bir Sorun Var



12

Yazıııılıııımıııı Yüklemeye Hazıııır Olduğğğğunuz Zaman Lütfen Aşşşşağığığığıdaki İşİşİşİşlemleri Sıııırasııııyla Takip Ediniz.

Yazıııılıııımıııı yüklemek için lütfen önce kurulum CD sini bilgisayarıııınıııızıııın CD ROM una yerleşşşştiriniz. 

Kurulum CD takııııldııııktan sonra otomatik olarak başşşşlayacaktıııır. İİİİlerlemek için ekrana gelen kurulum 

penceresindeki “Next” butonuna basıııınıııız.

Yazıııılıııımıııın Bilgisayara Kurulumu
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“Install” butonuna basarak yükleme işşşşlemine başşşşlayıııınıııız.

Yükleme işşşşleminin ilk basamağığığığı tamamlandığıığıığıığında aşşşşağığığığıdaki kutu belirecektir. Bu yükleme işşşşleminin ilk 
basamağığığığınıııın bittiğğğğini gösterir ve diğğğğer basamağğğğa geçmek için;

“FINISH”e Tııııklayarak yükleme işşşşlemini sonlandıııırıııınıııız.
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Sistem Sürücüsünün Bilgisayara Kurulumu

(1) Cihazıııı USB kablosuyla bilgisayarıııınııııza bağğğğlayıııınıııız.

(2) Cihazıııı bağğğğladığıığıığıığınıııız zman aşşşşağığığığıdaki kutu atomatik olarak belirecektir. 

“Install from a list or specific location (Advanced)” seçeneğğğğini işşşşaretleyip “NEXT” e tııııklayıııınıııız.
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(3) Aşşşşağığığığıdaki kutu otomatik olarak belirecektir. 
- “Include this location in the search” seçeneğğğğini deneyin.
- Eğğğğer burdan yükleme gerçekleşşşşmezse “Browse”a tııııklayıııın ve CD nin bulunduğğğğu konumu manuel olarak 

işşşşaretleyiniz. 
- Devam etmek için “NEXT”e tııııklayıııınıııız

(4) Yükleme tamamlandııııktan sonra aşşşşağığığığıdaki kutu otomatik olarak belirecektir ve yükleme işşşşlemini 
sonlandıııırmak için “Finish”e tııııklayıııınıııız.
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Yükleme İşİşİşİşleminin Başşşşarıııı İİİİle Gerçekleşşşşip Gerçekleşşşşmediğğğğini Buradan 
Kontrol Edebilirsiniz.

Mausunuz ile “Bilgisayarıııım”ıııın üstüne gelip sağğğğ tuşşşşa tııııklayıııınıııız, 
“Özellikler”e tııııklayııııp “Donanıııım”a” tııııklayııııp ordan da “Aygııııt Yöneticisi”ne giriniz. USB 
bağğğğlantıııılarıııında soru işşşşareti yoksa yükleme işşşşlemi başşşşarııııyla gerçekleşşşştirilmişşşştir. Eğğğğer 
varsa yüklemeyi tekrar yapııııp basamaklara dikkat ediniz.“KETI USB Controller 
(Oe18,0010)”.



17

Yazıııılıııımıııın Kullanıııımıııı

①①①① : Video görüntüsünü aç

②②②② : Bar, video görüntüsüyle hareket ediyor olacaktıııır ve bu bar fareyle hareket ettirilebilir.

③③③③ : Sıııırasııııyla hıııızlanma verisini ve etki verisini aç. Acceleration(hıııızlanma) düğğğğmesine bas,

grafik görüntü modu,  impact(çarpma) sayfasıııına geçecektir.

④④④④ : Hıııızlanma verisini, çarpma-etki verisini ve maksimum etki verisini text olarak göster(yazıııılıııı olarak)

⑤⑤⑤⑤ : Kayııııtlıııı veriyi ve süreyi yazıııılıııı olarak göster.

⑥⑥⑥⑥ : Dosyadan çalma listesini aç

⑦⑦⑦⑦ : Yazıııılıııım menusünü aç.

⑧⑧⑧⑧ : Dosya yolunu aç. 
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Düğğğğme Fonksiyon Tanıııım

Data İİİİndir USB diskteki verinin alınması

Dosya Aç Bilgisayardaki mevcut resin video ya da datanıııın açıııılmasıııı

Yazdıııır Seçili dosyanıııın yazdıııırıııılmasıııı

Oynat Videoyu oynatıııır

Duraklat Oynatıııılan videoyu duraklatıııır

Durdur Oynatıııılan videoyu durdurur

Geri Bir önceki görüntüye geçer

İİİİleri Bir sonraki görüntüye geçer

Yazıııılıııımdaki Düğğğğmelerin Fonksiyonlarıııı
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Düğğğğme Fonksiyon Tanıııım

Grafik Kazanıııın verilerini ayrııııntıııılıııı şşşşekilde grafik olarak sunar

Cihaz Ayarlarıııı Sistemin hassasiyeti ayarlanıııır

Zaman Ayarlarıııı
Sistemin tarih ve saati ayarlanıııır. Sistem otomatik olarak bağğğğlandığıığıığıığı

bilgisayarıııın zamanıııınıııı almaktadıııır.

Görüntü/Video Eldeki görüntüleri birleşşşştirerek video haline getirme

Data Sil Sistemdeki tüm datayıııı siler (max 10 data silebilmektedir) Silinen 
datalarıııın önemli olmadığıığıığıığına dikkat ediniz.

Kopyala Yazıııılıııımıııı flash diske kopyalar

Bilgi Yazıııılıııım hakkıııında bilgi verir

Çııııkışışışış Yazıııılıııımdan çııııkışışışış.
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Sistemin Duyarlıııık Ayarlarıııı

Sistem PC’ye USB kablosuyla bağlı durumdayken ve yazılım
ekrandayken ‘’SETUP’’a tıklayınız.
Aşağıdaki diyalog kutusu ekranda belirecektir:

Duyarlığıığıığıığı Arttıııırma

Tetikleyici kaza durumlarının duyarlığını ayarlayınız.
Temelde sistem,X, Y,Z eksenlerinin 0.5 G’den fazla olduğu durumlarda başlatılmaktadır.
Ancak daha sık görüntü verisi kaydetmek istiyorsanız,daha düşük G değeri seçiniz.Örneğin;
0.4 G, 0.3G
Daha az sayıda görüntü verisi kaydetmek istiyorsanız daha yüksek G değeri seçiniz.

Araç tipi ve yol durumu, duyarlık seçiminizi belirlemelidir ve muhtemelen aracınıza uygun ay
arı bulabilmek için bunu tecrübe etmeniz gerekecektir.
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Bilgisayarıııınııııza Veri Yükleme

(1) Programı başlatınız. (click �>Star >All Programs �>Drive Recorder �>R-Drive Manager”).

(2)  ‘VERİ İNDİR’e tıklayınız.

Aşağıdaki kutucuk belirdiğinde görüntünün yanında beliren onay kutularına,ardından veri ,
ayarları,indir,ve tamam’a tıklayınız .
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(3) Aşşşşağığığığıdaki kutucuk belirdiğğğğinde ‘’Dosya Adıııı’’ bölümüne bir dosya adıııı girin ve SAVE’e tııııklayıııın.

Daha sonra dosyalarıııı bulmanıııızıııı kolaylaşşşştıııırmak için, kaydedildiğğğği tarih ve saati içeren dosya 
isimleri kullanıııın.

(4) Veri sistemden bilgisayarıııınııııza aktarıııılıııır. İİİİlerleme çubuğğğğu ne kadar verinin aktarııııldığıığıığıığınıııı ve daha ne ka
darıııınıııın aktarıııılacağığığığınıııı gösterir. İİİİlerleme durum çubuğğğğu %100e ulaşşşştığıığıığıığında aktarma tamamlanıııır.
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İİİİndirilen Resim ve Verilerin Görüntülenmesi

(1) Programı başlatın (click ⇒Start ⇒All Programs ⇒ Drive Recorder ⇒R-Drive Manager”).
(2) Ana ekrandaki  FILE OPEN (DOSYA AÇ)a tıklayın. 
(3) aşağıdaki kutucuk belirdiğinde açmak istediğiniz dosyanın adını seçerek OPEN (AÇ)a
tıklayın.

(4) PLAY (OYNAT) tuşşşşuna basıııın. Seçtiğğğğiniz resim-veri ayarıııı gösterilecektir. her seferde bir resim göster
mek için PREV ve NEXT tuşşşşlarıııınıııı kullanabilirsiniz.

Preview of file
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Hıııızlandıııırma Verisinin Grafik Göstergesi

Hızlandırma ve etki verilerinin detaylarını gösterir.

Dosya açıııın ve GRAPH tuşşşşuna basıııın. Aşşşşağığığığıdaki görüntü belirecektir.

[Hıııızlandıııırma]
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ACCELERATION (hıııızlandıııırma) tuşşşşuna basıııın: tuşşşş IMPACT (etki)ye dönüşşşşecek  ve etki verisini
görüntüleyecektir.

[ETKİİİİ]



26

Film Dosyasıııı Oluşşşşturma ve Film Dosyasıııı Oynatma

Resim veri dosyası film dosyasına (avi dosyası) dönüştürülebilir ve bu film dosyası Windows 
Media Player ile oynatılabilir. İşlem şu sırayla gerçekleştirilir:

1. Veri dosyası AÇ (OPEN)
2. MOVIE (FİLM) tuşunu tıklayın.
3. Film dosyası oluşturuldu.

(2) Aşşşşağığığığıdaki kutucuk otomatik olarak belirecektir. OK tuşşşşuna taklayıııın.

Film dosyasıııınıııı Windows Media Player ile oynatmak için Codec programıııı gerekmektedir. Codec programıııın
ıııızıııı kurmak için aşşşşağığığığıdaki adıııımlarıııı izleyin:

(1) Kurulum dosyasıııınıııı açıııın (click > Start > All Programs > Drive Recorder > ffdshow”).

(3) Devam etmek için NEXT (ileri) tuşşşşuna tııııklayıııın

.

(4) Devam etmek için NEXT (ileri) tuşşşşuna tııııklayıııı

n. 
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Film Dosyasıııı Oluşşşşturma ve Film Dosyasıııı Oynatma

(5) Devam etmek için NEXT (ileri) tuşşşşuna tııııklayıııın. (6) Devam etmek için NEXT (ileri) tuşşşşuna tııııklayıııın. 

(7) Devam etmek için NEXT (ileri) tuşşşşuna tııııklayıııın. (8) Devam etmek için NEXT (ileri) tuşşşşuna tııııklayıııın. 

(9) Devam etmek için NEXT (ileri) tuşşşşuna tııııklayıııın. (10) Devam etmek için NEXT (ileri) tuşşşşuna tııııklayıııın. 
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(11) Devam etmek için NEXT (ileri) tuşşşşuna tııııklayıııın. (12) Devam etmek için Install tuşşşşuna tııııklayıııın. 

(13) Kurulum tamamlandığıığıığıığında aşşşşağığığığıdaki kutucuk belirecektir. Kurulumu tamamlayııııp programdan 
çııııkmak için FINISH (SON) tuşşşşuna tııııklayıııın.

Film Dosyasıııı oluşşşşturma ve Film Dosyasıııı Oynatma
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[Fren Durumu][Hıııızlanma]

Hıııızlandıııırma Verisini Yorumlama

Ekranın çapraz alt köşesinde görüntü-veri ayarları ve olası yorumlamalarla birlikte 
“Hızlandırma Göstergesi”nde görebileceğiniz bazı hızlandırma verisi örnekleri bulunmaktadır.

[Hareketsiz]

[Sağğğğa Dönüşşşş] [Sola Dönüşşşş]

Zaman

Zaman

Zaman

Zaman

Zaman
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Hıııızlanma nasııııl anlaşışışışılıııır?

Bir kaydıııın IMPACT (etki) değğğğeri başşşşlatııııcıııı G değğğğerinden büyükse kamera başşşşlatıııılıııır
ve  görüntü-veri ayarıııı hafıııızaya kaydedilir.

Kaza - Etki  Anıııı Data 
Grafiğğğği

Zaman

Etki

G Değğğğeri
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Genel Kurulum Yönergeleri & Uyarıııılar
Başşşşlamadan önce…

• Kurulum sürecinin bir bölümü sistemin açsını ayarladığından, aracın yüksekte ve sabit 
olduğu ve o şekilde kurulum boyunca kalabileceği bir çalışma alanı seçmeniz çok önemlidir

• Kurulumdan önce kutunun içeriğini sf 6’daki listeye göre kontrol edin. 

• Tüm parçaların mevcut olup iyi durumda olduğunu teyit edin. 

• Kuruluma başlamadan önce bu kurulum kılavuzunu okuyun.

• Seçilen Kurulum yerinin, araç çalışırken, sistemin sürücünün görüş açısını
kapatmamasına    dikkat edin

• Seçilen kurulum yerinin, sistemin dikiz aynasının hareketini engellememesine dikkat edin.
• Sistem kablolarının güvenli olması ve aracın güvenli çalışmasının engellenmemesi için 

mevcut kurulum donanımını kullanın.

• Sistemi herhangi bir yüzeye monte etmeden önce yüzeyin tamamen temizlendiğinden 
emin olun. Kalan yağların temizlenmesi için yüzeyi alkolle silmeniz tavsiye edilir.

• Kurulumdan önce sistem saatini ve çalışma parametrelerini ayarlamak isteyebilirsiniz.
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Kurulum Kıııılavuzu

•Sistem genellikle aracın ön camına, dikiz aynası hizasına, monte edilir.

•Sistemi yeniden kurmaktan kaçınmak için, sistem yerinin dikiz aynasını engellememesine 
ve sürücünün görüş açısını kapamamasına dikkat edin.

•En uygun noktayı belirlediğinizde, bu yeri yağlı veya asetatlı kalemle işaretlemek 
isteyebilirsiniz.

Montaj Edilmişşşş Hali Dikiz Aynasıııından Uzaklıııık
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Lens kapağığığığınıııın çııııkarııııldığıığıığıığından emin olun.

ŞŞŞŞu adıııımlarıııı izleyin:

Adıııım 1: Yapışışışışkan montaj bandıııınıııın arkasıııınıııı çııııkarıııın.
Adıııım 2: Sistemi ön camıııın ortasıııına yerleşşşştirin.
Adıııım 3: Sistemin konumunun aracıııın ortasıııında olduğğğğunu kontrol edin ve sistemi ön cama m
onte edin.
Adıııım 4: kurulum açıııısıııınıııı alet dikey duracak şşşşekilde ayarlayıııın.
Adıııım 5: açıııı düzgün bir şşşşekilde ayarlandığıığıığıığında, sistemi sabitlemek için ayar kolunu saat yön
ünde döndürün.
Adıııım 6: Güç kablosunu takıııın ve LED güç göstergesinin açıııık olduğğğğunu kontrol edin.
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Hizalama

Sistemin otomatik kayııııt başşşşlangııııcıııı için çok önemli bir işşşşlem olan hizalama, k
urulumdan hemen sonra aşşşşağığığığıdaki adıııımlara göre yapıııılmalııııdıııır:

Hizalama işşşşlemi şşşşu şşşşekildedir:
Adıııım 1: sistemi MUTE/DN tuşşşşu basıııılııııyken başşşşlatıııın. Yaklaşışışışık 5 saniye sonra 
sistem bip sesi ve beyaz LED ile hizalama moduna girer. Bip sesinden sonr
a MUTE/DN tuşşşşu bıııırakıııılabilir.
Adıııım 2: sistemin dikey bir şşşşekilde hizalandığıığıığıığından emin olun ve MUTE/DN t
uşşşşuna basııııp bıııırakıııın. Hizalama modu bip sesi ile sonlanıııır LED maviye döner.

Veri İİİİndirme

Veriyi doğğğğrudan bilgisayara indirmek için sistem araçtan sökülmelidir. Hıııızlan
dıııırma kolunu saat yönünün tersine doğğğğru çevirin ve gövdeyi başşşş kıııısmıııından a
yıııırıııın.

Veriyi USB flash disk ile indirmek için sistem araçtan sökülmelidir. USB flash 
diski USB girişşşşine takıııın ve sistemden veriyi indirin.
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Düzgün bağğğğlantıııı için şşşşu yönergeleri izleyin:

• Kabloyu ön camıııın etrafıııından uygun boşşşşluklardan geçiriniz.
• Yan sütun parçasıııı kolaylııııkla çııııkabiliyorsa, kablolar bu aralııııktan geçirilebilir.
• 12V çııııkışışışışa (çakmak girişşşşine) takıııın ve artan kabloyu mevcut kablo tutturucularıııı
yla güvenlik altıııına alıııın, böylece kablo bağğğğlantıııısıııı aracıııın güvenli çalışışışışmasıııınıııı eng
ellemez.

Çerçeveyi kullanma

� Sistemi açıııın. Bip sesini duyuyor ve LED gösterge ışıışıışıışıklarıııınıııın yandığıığıığıığınıııı görüyor musunuz?
� Sistem dikiz aynasıııınıııı engelliyor mu?
� Sistem sürücünün görüşşşşünü engelliyor mu?

Kablo Bağğğğlantıııı Kıııılavuzu

Çalışışışıştığıığıığıığınıııın Kontrolü

1. Yapışışışışkan bandıııı
kaldıııırıııın ve doğğğğru 
yere yerleşşşştirin.

2. Kabloyu 
çerçeveye sokun.
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Sorun: Sistem Video Görüntülerini Kaydetmiyor.

Olasıııı Çözümler:

Hıııızlandıııırma koşşşşullarıııı sağğğğlandığıığıığıığında (REC tuşşşşuna basmadııııysanıııız) sistem yalnıııızc
a görüntü-veri ayarlarıııınıııı kaydeder. Etki koşşşşullarıııı sağğğğlanmamışışışış olabilir.
Ayrııııca, duyarlıııılıııık ayarlarıııınıııızıııı kontrol edin. Ayarlar çok yüksekse, sistem daha az 
olayıııı kaydeder.

Sorun: Sistemden Ses Gelmiyor.

Olasıııı Çözümler

Gücün uygun şşşşekilde bağğğğlandığıığıığıığından emin olun.
Ayrııııca, MUTE modunu kontrol edin. MUTE modunu açtııııysanıııız, sistem duyulabil
ir ses kaydetmez.

Sorun: Sistem Bazen Isıııınııııyor.

Olasıııı Çözümler:

Sistemin içindeki elektronik devreler normal çalışışışışma koşşşşullarıııında ıııısıııı üretebilir. 
Doğğğğrudan güneşşşş ışığıışığıışığıışığı veya aracıııınıııızıııın hava kontrolü de bu ıııısııııyıııı arttıııırabilir. Siste
m ömrünü uzatmak için, sistemi kullanmadığıığıığıığınıııız durumlarda dışışışış ıııısıııı kaynaklarıııın
dan koruyun.

Sorun: Görüntü USB Kablosuyla İİİİndirilemiyor.

Olasıııı çözümler:

Sistemin bilgisayarıııınııııza USB kablosuyla bağğğğlandığıığıığıığından emin olun
Sürücünün kullandığıığıığıığınıııız bilgisayarda yüklü olduğğğğunu kontrol edin.

Sorun Giderme
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Normal Çalışışışışma Voltajıııı: 12V

Min. Çalışışışışma Voltajıııı : 8V

Max. Çalışışışışma Voltajıııı : 18V

Max. Güç Tüketimi : 3W

Çalışışışışma Sııııcaklığıığıığıığı: -20 ~ 70 derece(C)

Kayııııt Sııııcaklığıığıığıığı: -40 ~ 85 derece(C)

Kamera Tipi : Renkli CMOS 

Max. Kamera Pixel : 350k

Gerçek Kamera Pixel : 320k 

Ortalama Kayııııt : 8 resim / sn

Min. Kayııııt Aydıııınlığıığıığıığı : 1 Lux

Kamera Açıııısıııı: 120 derece

Kayııııt Çözünürlüğğğğü : 640 x 480 pixel

USB : USB 2.0

Boyutlar : 80 x 61 x 33 mm

Ağığığığırlıııık: 85g

Simülasyon Yazıııılıııımıııı : Windows 2000 / XP / Vista

Özellikler


