
Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere iyi bir 
şekilde saklayın.

Kullanım kılavuzu



Dikkat

Cihazın kesintisiz bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, 
yetersiz pil nedeniyle ani kapanmayı önlemek için lütfen 
kayıt sırasında araç şarj cihazına bağlayın.

Lütfen cihaza sağlanan araç şarj cihazıyla güç verin.

Kamera merceğinin temiz olduğundan ve 
engellenmediğinden emin olun.

Cihazın iyi durumda olduğundan emin olmak için bir 
kurulum öncesi test yapmanız önerilir.

Servis ömrünü uzatmak için ürünü sıcaklığın 70C'yi 
geçebileceği yerlerde uzun süre bırakmayın.
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PAKET İÇERİĞİ

Vivilink T20X 
Araç İçi Kamera

Araç Şarj
Cihazı

USB Kablo

Ayraç Vakumlu Montaj
Aparatı

3M Yapışkanlı Montaj
Aparatı

Yapışkanlı Kablo
Klipsi

Temizleme
Bezi

Klavuz
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GENEL BAKIŞ

Ekran

Lens

Hoparlör

Onay/Deklanşör
Hafıza Kartı 
Yuvası

Yukarı / Önceki

Aşağı / Sonraki

Menü

Mod

Kilitle/Kilit Aç

Aç/Kapa

[Kırmızı] Şarj Göstergesi

[Mavi] Çalışma Göstergesi
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TUŞLARIN FONKSİYONLARI

Kamera donarsa veya yanıt vermezse, araç kamerasını 
yeniden başlatmak için lütfen sağlanan pimi Sıfırlama 
Deliğine sokun.

* Araç içi kamerayı açmak/kapatmak için 3 
saniye basılı tutun.
* Araç içi kamera açıldığında ekranı 
açmak/kapatmak için kısa basın.

* Video modunda, mevcut video dosyasını 
kilitlemek için kısa basın; normal video 
kaydetmek için tekrar basın.

Araç Şarjı için Mini USB Girişi

Bağlantı YuvasıAV girişi

Sıfırlama

Mikrofon

Önemli
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* Video modu, yakalama modu ve oynatma modu 
arasında geçiş yapmak için basın.
* Araç içi kamerayı ayarlarken önceki menüye 
dönmek için basın.

* Seçiminizi onaylamak için basın.
* Video modunda kaydı başlatmak/ bitirmek için 
basın.
* Çekim modunda bir fotoğraf çekmek için basın.
* Oynatma modunda kaydedilen videoyu 
oynatmak/duraklatmak için basın.

* Önceki seçeneğe gitmek için basın.
* Oynatma modunda hızlı geri düğmesi işlevi 
görmek için basın.

* Bir sonraki seçeneğe geçmek için basın.
* Video modunda mikrofonu etkinleştirmek/devre 
dışı bırakmak için basın.
*Oynatma modunda hızlı ileri sarma düğmesi 
işlevi görmek için basın.

* Video modunda, video ayarına girmek için bir 
kez basın; sistem ayarına geçmek için tekrar basın; 
video moduna dönmek için üçüncü kez basın.
* Çekim modunda, fotoğraf ayarına girmek için bir 
kez basın; sistem ayarına geçmek için tekrar basın; 
çekim moduna dönmek için üçüncü kez basın.
* Oynatma modunda, alt menüyü görüntülemek 
için bir kez basın; sistem ayarına geçmek için 
tekrar basın; oynatma moduna dönmek için 
üçüncü kez basın.
* Araç içi kamerayı ayarlarken önceki menüye 
dönmek için basın.
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KURULUM TALİMATLARI

1. Araç içi kamerayı takmadan önce aracın motorunu kapatın.
2. Kurulum öncesi test, kurulumdan önce bir zorunluluktur.
3. İlk kullanımdan önce ürüne biçimlendirilmiş bir bellek kartı 

(dahil değildir) takın.

Adım 1: Hafıza kartını bir kart okuyucuya takın, ardından 
FAT32'ye biçimlendirmek için bilgisayara bağlayın.
Adım 2: Sistem Ayarlarına girmek için       'ya iki kez basın, 
ardından formatı seçmek için       'ye ve devam etmek için OK'e 
basın.

Kaydedilen videonun veri hızı nedeniyle, Sınıf 10 veya daha 
yüksek hızlı hafıza kartı kullanılmalıdır.

Vantuzun ucunu montaj deliğiyle hizalayın, ardından içeri 
sokun ve kaydırın.

Aşama 1:
Vantuz/3M Yapışkan Standı Araç Kamerasına takın.
1- Sağlanan Vantuz ile kurun.
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1. Ön camı sağlanan temizlik beziyle temizleyin.
2. Vantuzu ön cama sıkıca sabitlemek için tokayı      konumunu 

kilitlemek için hareket ettirin.

3M Yapışkanlı Standın ucunu montaj deliğiyle hizalayın, 
ardından içeri sokun ve kaydırın.

2- Sağlanan 3M Yapışkanlı Stand ile kurun.

Adım 2:
Araç içi kamerayı ön cama sabitleyin.
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Arabanızı düzenli hale getirmek için, araç şarj cihazının 
kablosunu verilen Yapışkan Kablo Klipsleri ile ön camın 
kenarına sabitlemenizi öneririz.

Adım 3:
Araç Şarj Cihazının USB konektörünü araç içi kameraya 
bağlayın, ardından diğer ucunu araçtaki Çakmak Yuvasına 
takın.

Adım 4:
En iyi görüntüyü elde etmek için araç kamerasının konumunu 
ayarlayın.

Not:
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AÇMA / KAPAMA

BAŞLAYIN

Araç kamerasının konumunu buna göre ayarlamak için 
vantuzdaki dişliyi döndürün.

Araç içi kamera düzgün takılmışsa, kayıt başladığında ön 
taraftaki çalışma göstergesi yanıp sönecektir.

Araç içi kamera, güçle bağlantısı kesildiğinde yerleşik pil ile 
yaklaşık 10 dakika çalışabilir. Güç bağlıyken araç içi kamera 
kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

Seçenek 1:
Araç içi kamera, araç şarj cihazı aracılığıyla güce 
bağlandığında, motoru çalıştırdığınızda otomatik olarak açılır.

Seçenek 2:
Araç içi kamerayı açmak/kapatmak için güç Düğmesini 
yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Dil varsayılan olarak ingilizce 
olarak ayarlanmıştır, lütfen dilinizi seçmek için "      Language" 
ayarına gidin.

Adım 5:
Araç içi kameranın doğru bir şekilde kurulup kurulmadığını ve 
çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için motoru çalıştırın.

Not:

Not:

Not:
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VİDEO MODU

EKRANI AÇMA / KAPAMA

FONKSİYONLARA BAKIŞ

Dash Kamera AÇIK durumdayken ekranı kapatmak için güç 
Düğmesine bir kez basmanız yeterlidir; uyandırmak için tekrar 
basın.

Araç kamerası açıldıktan sonra Varsayılan olarak Video 
Moduna girecektir.

* Kaydı başlatmak için       'ya basın; bitirmek ve kaydetmek 
için tekrar basın.
* Ekranın sol üst köşesinde yanıp sönen kırmızı nokta, araç içi 
kameradan alınan görüntünün hafıza kartına kaydedildiğini 
gösterir.
* Mikrofonun sesini kapatmak/açmak için      'ye kısa basın.
* Mevcut videoyu kilitlemek ve kayıt sırasında korumalı bir 
dosya olarak saklamak için      'ye basın.
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KAYIT MODU

OYNATMA MODU

Video modunda, Çekim Modu için      'ya bir kez basın.

* Bir fotoğraf çekmek için       'ya basın.

Çekim modunda, Oynatma Moduna girmek için      'ya bir kez 
basın.

* Kaydedilen tüm videoları/fotoğrafları görüntülemek için                            
.              'ya basın.

* Kaydedilen videoyu oynatmak/duraklatmak için      'ya basın.

Adım 1: Alt menü arayüzünü getirmek için      'ya bir kez basın, 
ardından      'ye basarak Sil'i seçin.

Adım 2:Tek bir dosyayı silmek için Geçerli Sil'i seçin; kaydedilen 
tüm dosyaları silmek için Tümünü Sil'i seçin.

* Video dosyasını oynatırken, videoyu -2x/-4x/-8x hızında 
ters çevirmek için       'ya bir/iki/üç kez basın; videoyu 
2x/4x/8x hızında ileri sarmak için        'ye bir/iki/üç kez basın.

1. Kaydedilen videoları/fotoğrafları kontrol edin

2. Kaydedilen videoları/fotoğrafları silin
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Adım 3: Onaylamak için       'ya basın, kaydedilen 
videolar/fotoğraflar ayarlanan zaman aralıklarında bir 
slayt gösterisinde görüntülenecektir.

Adım 4: Slayt gösterisinden çıkmak için tekrar      'ya basın.

Dosya Aktarımı

* Kaydedilen tüm videoları/fotoğrafları görüntülemek için                            
.              'ya basın.

Adım 1: Alt menü arayüzünü getirmek için     'ya bir kez basın, 
ardından      ve     'ye basarak Koruma'yı seçin

Adım 1: Alt menü arayüzünü getirmek için      'ya bir kez basın, 
ardından             'ye basarak Slayt Gösterisi'ni seçin.

Adım 2: 2 saniye, 5 saniye ve 8 saniye arasından zaman aralıkları 
seçmek için            'ya basın.

Adım 2: Birini Kilitle, Birinin Kilidini Aç, Tümünü Kilitle ve 
Tümünün Kilidini Aç arasından seçim yapın.

Adım 3: Seçiminizi onaylamak için     'ya basın.

3. Kaydedilen videoları/fotoğrafları kilitle /aç

4. Videoları/fotoğrafları bir slayt gösterisinde görüntüleyin

Seçenek 1:
Bellek kartını Araç İçi Kameradan çıkarın, ardından dosya 
aktarımı yapmak için kart okuyucu (ürünle verilmez) 
aracılığıyla bilgisayara bağlayın.

Seçenek 2:
Araç içi kamerayı bir USB kablosuyla doğrudan bilgisayara 
bağlayın, U disk olarak kullanmak için kamerada Yığın 
Depolama öğesini seçin.
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Vidyo Ayarları
AYARLAR

Video modunda, Video Ayarına girmek için      'ya bir kez basın.

Video çözünürlüğü varsayılan olarak 1440P'ye ayarlanmıştır. 
Diğer mevcut seçenekler 1080p ve 720p'dir.

Her videonun kayıt süresini değiştirin. Kayıt süresi varsayılan 
olarak 3 dakikaya ayarlanmıştır. 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika ve 
KAPALI arasından seçim yapabilirsiniz.

Videonun kare hızını ayarlayın. Kamera, varsayılan olarak 
(KAPALI) bir videoda birleştirmek için 1 saniyede 30 kare yakalar. 
Zaman atlamasını 1s olarak ayarlarsanız, kamera 1sn başına 1 kare 
yakalar ve bunları bir videoda birleştirir. 2 saniyenin seçilmesi, 
kameranın her 2 saniyede 1 kare yakalayacağını ve 3 saniyenin 
seçilmesi, kameranın her 3 saniyede 1 kare yakalayacağını 
gösterir.

* 1dk/3dk/5dk arasında bir süre seçerseniz, hafıza kartının alanı 
doluysa yeni dosyalar eskisinin üzerine yazacaktır.

* KAPALI seçeneğini seçerseniz, her bir kayıt 5 dakikalık süre 
içinde kaydedilecek ve hafıza kartındaki alan dolduğunda 
kamera kaydı durduracaktır.

Çözünürlük

Döngü Kaydı

Not:

Hızlandırılmış İzleme
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Bu işlevi kullanmak için ekstra bir Donanım kiti (dahil değildir) 
gereklidir

AÇIK olarak ayarlanması, kameranın kayıt kalitesini iyileştirmek 
için aydınlık ve karanlık ortamları otomatik olarak ele alacağı 
anlamına gelir.

Birim alan başına ışık miktarını ayarlayın. Daha yüksek değer, 
daha parlak bir görüntü ile sonuçlanır.

Kamera açıksa ve kayıt yapmıyorsa, hareketli bir nesne 
algıladığında yaklaşık 15 saniye boyunca otomatik olarak video 
kaydetmeye başlayacaktır.

Kayıt sırasında mikrofonu açın/kapatın.

Video dosyalarının sol alt köşesinde Tarih Saati göster/gizle.

Sürüş sırasında çarpışma algılamanın farklı G-sensörü 
hassasiyetini ayarlayın. Gerektiğinde Düşük, Orta, Yüksek ve 
KAPALI arasından seçim yapabilirsiniz.

WDR Geniş Dinamik Aralık

Pozlama

Hareket algılama

Ses kaydı

Tarih damgası

G-Sensörü
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Foto Ayarları

Araç kamerası kayıt yaparken, araç bir çarpışmayla karşılaşırsa, 
mevcut video kilitlenir. Yüksek/Düşük'ü seçin, araç küçük/şiddetli 
bir çarpışmayla karşılaştığında araç içi kamerasının mevcut 
videoyu kilitleyeceği anlamına gelir.

Açık olarak ayarlanması, park edildiğinde (kamera kapalı) 
anlamına gelir, araç bir çarpışmayla karşılaştığında araç kamerası 
yaklaşık 20 saniye boyunca otomatik olarak video kaydetmeye 
başlar. Video kilitlenir ve üzerine yazılmaz.

Araba numarasını ekranın sol alt köşesinde gösterecek şekilde 
ayarlayın.

Çekim modunda, Fotoğraf Ayarına girmek için       düğmesine bir 
kez basın.

Gerektiğinde farklı çekim modu ayarlayın. Tek çekim, 2s Gecikme, 
5s Gecikme ve 10s Gecikme arasından seçim yapabilirsiniz.

Fotoğraf çözünürlüğü varsayılan olarak 12M olarak ayarlanmıştır. 
Diğer mevcut seçenekler VGA, 1.3M, 2M, 3M, 5M, 8M ve 10M'dir.

Park izleme

Plaka Damgası

Yakalama Modu

Çözünürlük
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Birim alan başına ışık miktarını ayarlayın. Daha yüksek değer, 
daha parlak bir görüntü ile sonuçlanır.

AÇIK olarak ayarlamak, OK/deklanşör düğmesine bastığınızda 
kameranın sürekli olarak 3 fotoğraf çekeceği anlamına gelir.

Görüntü kalitesini İyi (en yüksek JPEG çözünürlüğü), Normal ve 
Ekonomi (en düşük JPEG çözünürlüğü) arasından seçebilirsiniz.

Bir görüntünün iletebileceği ayrıntı miktarını belirler.

Görüntünün daha doğal görünmesi için renkleri ayarlamaya 
yardımcı olacak şekilde ayarlayın.

Belirli renkleri işlemek için ayarlayın.

Pozlama sırasında görüntü sensörlerinin ışık okuma ve toplama 
yeteneğini yükseltmek veya azaltmak için ayarlayın.

Sürekli Çekim

Kalite

Keskinlik

Beyaz Dengesi

Renk

ISO

Pozlama
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Sistem Ayarları

Elde çekim yaparken bulanıklığa neden olmadan düşük 
deklanşör hızlarında görüntü çekmek için AÇIK olarak 
ayarlayın.

Çekilen fotoğrafın ekranda görüntüleneceği bir süre seçin.

Sarsıntı önleyici

Hızlı İnceleme
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Video dosyalarının sol alt köşesinde Tarih Saati göster/gizle.

Cihazın pilden tasarruf etmek için ekranı kapatacağı bir süre 
seçin.

Cihaz kayıt yapmadığında cihazın otomatik olarak kapanacağı 
bir süre seçin.

Ülkenizde veya coğrafi bölgenizde kullanılan güç kaynağı 
özelliklerine göre farklı frekans ayarlayın.

Video/yaka modunda, Sistem Ayarına girmek için       'ya iki 
kez basın.

Tarih damgası

Ekran koruyucusu

Otomatik Kapanma

Işık Frekansı



Ekranın sol alt köşesinde gösterilen tarihi/saati ayarlayın. 
azaltmak için       'ya ve değeri artırmak için       'ye basın, 
ardından bir sonraki seçeneğe geçmek için OK'e basın.
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Tuş seslerini kapatır açar.

Açılıp kapatırken ses çıkarıp çıkarmayacğını belirler.

Ekranda görüntülenen dili seçin.

Takılan hafıza kartını biçimlendirin. Lütfen karttaki tüm 
dosyaların kaybolacağını unutmayın.

Kamerayı fabrika varsayılanına sıfırlayın.

Kameranın sürümünü kontrol etmek için. Teknik desteğe 
ihtiyaç duyulursa gerekli olabilir.

Bip Sesi

Açılış Sesi

Dil Seçimi

Tarih / Saat

Format

Varsayılanlara Dön

Versiyon



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

info@oyuncakhobi.com

Çipset

Lens

Ekran

Ekran Çözünürlüğü

Sensör

Giriş

Hoparlör

Hafıza Kartı 128Gb ‘a kadar (dahil değildir)

1700 geniş açı lens

Vidyo Çözünürlüğü

Vidyo Formatı

Foto Formatı

Depolama Isısı

Çalışma Isısı

Foto Çözünürlüğü



PİL YANLIŞ BİR TÜR İLE DEĞİŞİRSE PATLAMA RİSKİ.
KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA GÖRE ATIN.

Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) 
için seçici ayırma sembolüne sahiptir. Bu, bu ürünün 
çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemek için geri 
dönüştürülmesi veya sökülmesi için 2012/19/EU sayılı 
Avrupa direktifine uygun olarak kullanılması 
gerektiği anlamına gelir.
Bu ürün AB üye ülkelerinde kullanılabilir.

Sembol DC voltajını gösterir

GERİ DÖNÜŞÜM

DİKKAT



Müşteri Hizmetleri
0850 500 55 15
info@oyuncakhobi.com

Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi
Kavaklı mh. İstanbul Cd. no:27 A-Blok B:21-22 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL


