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Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de
siguranță și alte informații importante despre produs.
1 Dacă utilizaţi un card de memorie de la terţi (Instalarea unui card de memorie, pagina 15).
2 Alegeţi o locaţie de instalare pe parbriz şi instalaţi camera (Indicaţii de montare, pagina 1).
3 Conectaţi camera la o priză de curent din sursa de alimentare a vehiculului (Conectarea dispozitivului la
cablul de alimentare, pagina 4).
4 Asociaţi camera cu smartphone-ul şi cu aplicaţia Garmin Drive™ (Asocierea cu smartphone-ul dvs.,
pagina 5).
5 Familiarizaţi-vă cu camera (Prezentare generală a dispozitivului, pagina 6).

Indicaţii de montare
Camera se aplică pe parbriz utilizând suportul adeziv inclus. Suportul adeziv este dificil de îndepărtat după
instalare. Se recomandă să planificaţi bine locaţia instalării înainte de a instala suportul.
• Nu montaţi camera într-un loc care interferează cu câmpul vizual al şoferului.
• Trebuie să alegeţi un loc care oferă camerei o vizualizare clară şi neobstrucţionată a cabinei vehiculului.
• Trebuie să evitaţi amplasarea camerei în spatele sau în imediata apropiere a oglinzii retrovizoare, a
ecusoanelor pentru parcare sau a altor obiecte care pot obstrucţiona vizualizarea interiorului.
• Trebuie să alegeţi un loc de montare care oferă camerei o vizualizare clară a drumului din faţă.
• Trebuie să verificaţi dacă zona parbrizului din faţa camerei este curăţată de ştergătoarele de pe parbriz.
• Trebuie să evitaţi amplasarea camerei în spatele unei zone fumurii a parbrizului.
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Instalarea camerei pe parbriz
ATENŢIONARE
Suportul cu adeziv este destinat utilizării îndelungate şi poate fi greu de îndepărtat. Se recomandă să planificaţi
bine locaţia instalării înainte de a instala suportul.
Înainte de a putea instala suportul adeziv pe parbriz, trebuie să examinaţi indicaţiile de montare pe parbriz
(Indicaţii de montare, pagina 1).
Pentru rezultate optime, temperatura ambiantă trebuie să fie cuprinsă între 21° şi 38°C (între 70° şi 100°F) în
momentul instalării camerei pe parbriz. Este posibil ca adezivul să nu adere corect dacă temperatura se află în
afara acestui interval. Dacă trebuie să instalaţi camera la temperaturi inferioare, trebuie să curăţaţi toată
zăpada, gheaţa şi umezeala de pe parbriz şi să încălziţi parbrizul utilizând degivrorul vehiculului înainte de a
instala camera.
Camera se ataşează de parbriz utilizând suportul adeziv inclus.
1 Curăţaţi interiorul parbrizului cu apă sau alcool şi o lavetă fără scame.
Pe parbriz nu trebuie să existe urme de praf, ceară, uleiuri sau lacuri.
2 Ţineţi camera în locul de montare dorit de pe parbriz şi verificaţi dacă imaginea camerei este clară şi
neobstrucţionată.
Trebuie să verificaţi că obiectivul faţă are o imagine clară a drumului şi că obiectivul interior are o imagine
clară a cabinei vehiculului. Trebuie să evitaţi amplasarea camerei în spatele sau în imediata apropiere a
oglinzii retrovizoare, a ecusoanelor pentru parcare sau a altor obiecte care pot obstrucţiona vizualizarea
interiorului.

3 După ce aţi selectat locul de montare cu o imagine clară, îndepărtaţi folia protectoare de pe adezivul de pe
suport.
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4 Plasaţi suportul deasupra locaţiei de instalare.
SUGESTIE: adezivul este extrem de lipicios. Evitaţi să atingeţi adezivul de parbriz până ce suportul nu este
poziţionat corect.
5 Plasaţi suportul pe parbriz şi apăsaţi cu putere timp de 30 de secunde.
Astfel, asiguraţi contactul corespunzător al adezivului de pe suport cu parbrizul.
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Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare
1 Conectaţi cablul de alimentare în portul USB de pe cameră.
Puteţi să utilizaţi oricare dintre cablurile incluse pentru a alimenta camera cu energie. Cablul mai lung, de
4 m (13 ft.), se conectează la cablul orientat în sus. Cablul mai scurt, de 1,5 m (5 ft.), se conectează la cablul
orientat în jos.

2 Direcţionaţi cablul de alimentare către sursa de alimentare a vehiculului.
NOTĂ: trebuie să alimentaţi camera cu energie, utilizând adaptorul de alimentare inclus al vehiculului şi
trebuie să evitaţi utilizarea unui port USB al vehiculului. Este posibil ca un port USB al vehiculului să nu
asigure suficientă energie pentru funcţionarea fiabilă a camerei. De asemenea, camera poate să intre în
modul de stocare în masă prin USB dacă o conectaţi la un port USB al vehiculului, utilizând cablul mai scurt.
Camera nu poate să înregistreze materialul video sau să se conecteze la smartphone când se află în modul
de stocare în masă prin USB.
Cablul de alimentare mai lung şi uşor este conceput pentru o direcţionare discretă şi ascendentă. Pentru
mascarea cablului de 4 m (13 ft.), direcţionaţi-l în spatele cadrului vehiculului, de-a lungul parbrizului, al
cadrului uşii sau al bordului.

Cablul mai scurt este conceput pentru direcţionare în jos, la sursa de alimentare a vehiculului.
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3 Introduceţi cablul de alimentare Garmin Dash Cam Tandem în adaptorul de alimentare inclus al vehiculului.
4 Introduceţi adaptorul de alimentare al vehiculului în priza de curent din vehicul.
5 Dacă este necesar, porniţi vehiculul pentru a furniza energie către sursa de alimentare din vehicul.
Camera porneşte şi începe înregistrarea.

Oprirea manuală a dispozitivului
Camera nu are buton de alimentare. Aceasta porneşte automat când primeşte curent şi se opreşte când nu mai
primeşte curent.
Atunci când dispozitivul este conectat la o priză de alimentare comutată prin contact, se va opri automat odată
cu vehiculul.
Pentru a opri camera manual, deconectaţi dispozitivul de la alimentarea cu energie.

Asocierea cu smartphone-ul dvs.
Puteţi să asociaţi camera Garmin Dash Cam Tandemcu smartphone-ul şi cu aplicaţia Garmin Drive. Aplicaţia
Garmin Drive vă permite să configuraţi o reţea cu camere multiple, să modificaţi setările camerei şi să
vizualizaţi, să editaţi şi să salvaţi fotografii şi clipuri video.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone, instalaţi aplicaţia
Garmin Drive.
2 Conectaţi camera la sursa de alimentare cu energie, utilizând adaptorul de alimentare inclus al vehiculului şi
un cablu USB.
Camera porneşte.
3 Aşezaţi camera şi smartphone-ul dvs. la o distanţă de maxim 3 m (10 ft) între ele.
4 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Garmin Drive.
5 Selectaţi o opţiune:
• Dacă acesta este primul dispozitiv Garmin pe care îl asociaţi cu smartphone-ul, acceptaţi acordurile de
licenţă ale aplicaţiei Garmin Drive.
• Dacă asociaţi un dispozitiv suplimentar sau o cameră suplimentară Garmin cu smartphone-ul, selectaţi
Adăugare alt dispozitiv.
6 Selectaţi Seria Garmin Dash Cam > Garmin Dash Cam Tandem.
7 Pe cameră, apăsaţi şi menţineţi apăsat
până când LED-urile de stare se aprind în albastru intermitent.
8 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de asociere şi configurare.
După ce asocierea este finalizată, apare tabloul de bord al aplicaţiei principale. După ce dispozitivul şi
smartphone-ul sunt asociate, acestea se conectează automat atunci când sunt pornite şi în raza de acoperire.
®
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Prezentare generală a dispozitivului

Apăsaţi pentru a activa sau dezactiva înregistrarea cu sunet.
Menţineţi apăsat pentru a formata cardul de memorie (Formatarea cardului de memorie,
pagina 15).
Apăsaţi pentru a salva o imagine şi un clip video.
Menţineţi apăsat pentru a intra în modul de asociere (Asocierea cu smartphone-ul dvs., pagina 5).
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LED-uri de stare
LED-ul microfonului

şi LED-ul de stare

afişează starea dispozitivului.

Activitatea LED-ului pentru microfon

Stare

Roşu

Dispozitivul înregistrează sunetul.

Dezactivat

Dispozitivul nu înregistrează sunetul.

Verde intermitent, alternează cu LED-ul de stare

Se instalează o actualizare.

Activitatea LED-ului de stare

Stare

Verde

Dispozitivul este conectat la un computer în modul de stocare în masă.
Cardul de memorie este formatat.

Verde intermitent

Dispozitivul pregăteşte înregistrarea.

Verde intermitent, alternează cu
LED-ul microfonului

Se instalează o actualizare.

Roşu

Este înregistrat clipul video.

Roşu intermitent

Se salvează o fotografie sau un clip video.

Roşu şi galben alternativ

Cardul de memorie are spaţiu redus sau are performanţe sub aşteptări.

Galben intermitent

A survenit o problemă legată de cardul de memorie.

Albastru

Dispozitivul este în Wi‑Fi modul de partajare sau în Bluetooth modul de
asociere.

Dezactivat

Dispozitivul nu este conectat la alimentarea cu energie.

®
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Înregistrarea cu camera de bord
ATENŢIONARE
Unele jurisdicţii reglementează sau interzic utilizarea acestui dispozitiv. Este responsabilitatea dvs. să
cunoaşteţi şi să respectaţi legislaţia aplicabilă şi dreptul la confidenţialitate din jurisdicţiile în care plănuiţi să
utilizaţi acest dispozitiv.
Camera de bord înregistrează videoclipuri pe cardul de memorie al camerei (Instalarea unui card de memorie,
pagina 15). Implicit, dispozitivul începe imediat să înregistreze videoclipuri atunci când este pornit şi continuă
înregistrarea până când este oprit. În cazul în care cardul de memorie este plin, dispozitivul şterge automat cele
mai vechi videoclipuri nesalvate pentru a crea spaţiu pentru un nou videoclip.
Atunci când se activează opţiunea de ştergere imediată, dispozitivul şterge permanent videoclipurile nesalvate
mai vechi de 3 minute şi şterge toate videoclipurile nesalvate decât ori este oprit. Funcţia este disponibilă numai
pentru anumite regiuni şi este activată implicit pentru o parte din aceste regiuni. Atunci când camera este setată
pentru o regiune compatibilă, puteţi activa sau dezactiva această funcţie în setările camerei (Setări ale camerei
în aplicaţia Garmin Drive, pagina 13).
Puteţi salva înregistrarea unui videoclip pentru a preveni suprascrierea sau ştergerea acestuia (Vizualizarea
clipurilor video și a fotografiilor pe smartphone, pagina 9).

Activarea sau dezactivarea înregistrării audio
ATENŢIONARE
Este posibil ca în unele jurisdicţii să fie interzisă înregistrarea audio în vehicul sau ar putea fi necesar ca toţi
pasagerii să fie înştiinţaţi cu privire la înregistrare şi să îşi ofere consimţământul înainte de a realiza înregistrări
audio în vehicul. Dvs. vă revine responsabilitatea de a cunoaşte şi de a respecta toate legile şi restricţiile din
jurisdicţia dvs.
Dispozitivul poate înregistra sunet utilizând microfonul încorporat în timp ce realizează înregistrarea video.
Puteţi activa şi dezactiva oricând înregistrarea audio.
Apăsaţi .
SUGESTIE: de asemenea, puteţi să utilizaţi controalele vocale pentru a activa sau dezactiva înregistrarea cu
sunet (Controlul vocal, pagina 11).
LED-ul microfonului devine roşu când se înregistrează sunetul.

Detectare eveniment
Prin setarea din fabrică, dispozitivul foloseşte un senzor pentru a detecta eventualele incidente şi salvează
automat înregistrarea video realizată înainte, în timpul şi după evenimentul detectat. Înregistrarea video este
etichetată cu ora, data şi locaţia evenimentului.

Salvarea videoclipurilor şi a fotografiilor
Prin setarea din fabrică, dispozitivul foloseşte un senzor pentru a detecta un eventual incident şi salvează
automat înregistrarea video realizată înainte, în timpul şi după evenimentul detectat. De asemenea, puteţi salva
fişierele video şi fotografiile manual în orice moment.
1 Apăsaţi .
SUGESTIE: de asemenea, puteţi utiliza comenzile vocale pentru a salva videoclipuri sau fotografii (Controlul
vocal, pagina 11).
Dispozitivul salvează o fotografie şi înregistrarea video înainte, în timpul şi după ce selectaţi .
2 Apăsaţi
din nou pentru a salva o fotografie suplimentară şi pentru a extinde lungimea materialului video
salvat (opţional).
Cardul de memorie are o capacitate de stocare limitată. După salvarea unei înregistrări video, trebuie să
exportaţi înregistrarea pe smartphone-ul dvs. (Editarea și exportul unui videoclip, pagina 10) sau transferaţi
înregistrarea pe computerul dvs. sau pe altă locaţie externă de stocare pentru o stocare permanentă (Înregistrări
video și fotografii pe computer, pagina 11).
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Vizualizarea şi exportul videoclipurlor şi fotografiilor
Vizualizarea fluxului camerei în timp real
Puteţi să vizualizaţi fluxul camerei în timp real de la ambele obiective ale camerei, cu ajutorul aplicaţiei Garmin
Drive.
1 Din aplicaţia Garmin Drive de pe smartphone, selectaţi Vizualizare în timp real.
Aplicaţia scanează după camerele disponibile.
2 Selectaţi camera din lista de dispozitive disponibile.
Se afişează vizualizarea în timp real. În mod implicit, aplicaţia afişează obiectivul faţă sau obiectivul pe care
l-aţi vizualizat cel mai recent.
3 Selectaţi Vizualizare interior sau Vizualizare faţă frontală pentru a comuta între vizualizările camerei.

Vizualizarea clipurilor video şi a fotografiilor pe smartphone
Înainte de a putea vizualiza videoclipurile şi fotografiile pe smartphone, trebuie să asociaţi dispozitivul Garmin
Dash Cam Tandem cu aplicaţia Garmin Drive (Asocierea cu smartphone-ul dvs., pagina 5).
NOTĂ: în timpul vizualizării înregistrărilor video sau a fotografiilor, dispozitivul opreşte înregistrarea, iar alertele
sunt dezactivate.
1 Din aplicaţia Garmin Drive de pe smartphone, selectaţi Videoclipuri şi fotografii.
Aplicaţia scanează după camerele disponibile.
2 Selectaţi camera Garmin Dash Cam Tandem din lista de dispozitive disponibile.
Aplicaţia se conectează la cameră şi afişează o galerie de miniaturi cu fotografiile şi videoclipurile
disponibile. O pictogramă de suprapunere indică tipul de articol.
Fotografie
Videoclipul cu un singur obiectiv. Include clipul video de la unul dintre obiectivele camerei.
Clip video cu obiectiv dublu. Include clipul video de la ambele obiective ale camerei.
Videoclip pe camere multiple Include clipuri video de la mai multe camere conectate. Aceste
clipuri video sunt disponibile numai dacă aţi configurat o reţea cu mai multe camere.
3 Selectaţi un fişier video sau o fotografie.
4 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Pentru a comuta între obiectivele dintr-un videoclip cu obiectiv dublu, selectaţi Obiectiv faţă sau Obiectiv
interior.
• Pentru a comuta camerele dintr-un videoclip cu obiectiv dublu, selectaţi sau .
În timp ce vizualizaţi un videoclip, puteţi să trunchiaţi şi să exportaţi videoclipul pentru a-l salva în telefon sau
pentru a-l partaja cu ceilalţi (Editarea și exportul unui videoclip, pagina 10).

Ştergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii cu ajutorul smartphone-ului
1 Când vizualizaţi lista de clipuri video sau fotografii salvate pe smartphone, selectaţi Selectare.
2 Selectaţi unul sau mai multe fişiere.
3 Selectaţi .

Vizualizarea şi exportul videoclipurlor şi fotografiilor
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Editarea şi exportul unui videoclip
Puteţi trunchia lungimea videoclipului pentru a elimina imaginile video inutile înainte de a-l exporta pe spaţiul de
stocare al telefonului.
1 Când vizualizaţi un videoclip, trageţi de barele glisante pentru trunchiere
de pe bara de progres a clipului
video la stânga sau la dreapta pentru a trunchia lungimea videoclipului.

2 Bifaţi caseta de selectare Includere sunet pentru a include materialul audio înregistrat (opţional).
3 Pentru un clip video filmat cu obiectiv dublu sau pe mai multe camere, selectaţi o sursă video de tip imagine
în imagine (PIP) şi selectaţi colţul în care trebuie să apară videoclipul (opţional).
4 Selectaţi Export.
NOTĂ: atunci când exportaţi un videoclip, trebuie să păstraţi aplicaţia în prim-plan.
Aplicaţia exportă pe smartphone videoclipul trunchiat.
5 După ce este finalizat exportul videoclipului, selectaţi Îndepărtaţi de pe cameră pentru a elimina videoclipul
de pe cardul de memorie al camerei (opţional).

Conectarea camerei la computer
Puteţi conecta camera la computer pentru a instala actualizările de software sau pentru a transfera clipurile
video şi fotografiile pe computer.
NOTĂ: cablul de alimentare mai lung inclus pentru dispozitivul dvs. este destinat numai pentru alimentare şi nu
poate fi utilizat pentru conectarea la computer.
1 Utilizând cablul de date mai scurt, de 1,5 m (5 ft.) inclus pentru dispozitivul dvs., introduceţi conectorul mic al
cablului de date în portul micro-USB de pe cameră.

2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului de date într-un port USB din computerul dvs.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate
amovibilă sau volum amovibil pe computerul dvs.
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Înregistrări video şi fotografii pe computer
NOTĂ: este posibil ca unele playere media să nu accepte redarea la rezoluţie mare.
Înregistrările video şi fotografiile sunt stocate în directorul DCIM de pe cardul de memorie al camerei.
Înregistrările video sunt stocate în format MP4, iar fotografiile sunt stocate în format JPG. Puteţi vizualiza şi
transfera fotografii şi înregistrări video conectând cardul de memorie sau dispozitivul la computer (Conectarea
camerei la computer, pagina 10).
Înregistrările video şi fotografiile sunt sortate în mai multe foldere.
NOTĂ: videoclipurile nesalvate nu sunt disponibile când este activată opţiunea de ştergere imediată a
videoclipurilor nesalvate (Setări ale camerei în aplicaţia Garmin Drive, pagina 13).
100EVENT: conţine înregistrările video salvate automat atunci când dispozitivul detectează un incident.
101PHOTO: conţine fotografii.
102SAVED: conţine înregistrările video salvate manual de către utilizator.
103PARKM: conţine înregistrările video salvate în timpul parcării.
104UNSVD: conţine înregistrări video nesalvate. Dispozitivul suprascrie cea mai veche înregistrare video
nesalvată atunci când spaţiul de stocare pentru înregistrări video nesalvate este plin.

Controlul vocal
Funcţia de control vocal vă permite să controlaţi camera prin rostirea de cuvinte şi comenzi. Puteţi să modificaţi
limba pentru controlul vocal utilizând aplicaţia Garmin Drive.
NOTĂ: funcţia de control vocal nu este disponibilă pentru toate limbile.

Setarea limbii pentru controlul vocal
Înainte de a putea seta limba pentru controlul vocal, trebuie să asociaţi dispozitivul Garmin Dash Cam Tandem
cu aplicaţia Garmin Drive (Asocierea cu smartphone-ul dvs., pagina 5).
În mod implicit, camera acceptă comenzi pentru controlul vocal în limba engleză. Puteţi să modificaţi limba
pentru controlul vocal utilizând aplicaţia Garmin Drive.
1 În aplicaţia Garmin Drive, selectaţi şi selectaţi numele camerei.
2 Selectaţi Comenzi vocale.
3 Selectaţi locaţia şi limba.

Controlarea camerei prin comenzi vocale
1 Rostiţi OK, Garmin pentru a activa funcţia de control vocal.
Camera redă un sunet şi începe ascultarea comenzii.
2 Rostiţi o comandă:
• Pentru a salva o înregistrare video, spuneţi Salvare imagine video.
• Pentru a face o fotografie, spuneţi Realizaţi o fotografie.
• Pentru a înregistra video cu sunet, spuneţi Înregistrare sunet.
• Pentru a înregistra video fără sunet, spuneţi Stop audio.
Camera redă un sunet când vă recunoaşte comanda.

Sugestii pentru controlul vocal
•
•
•
•

Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
Reduceţi zgomotele de fundal pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală.
Înainte de fiecare comandă, rostiţi OK, Garmin.
Ascultaţi emiterea unui sunet care confirmă recunoaşterea cu succes a comenzii de către cameră.

Controlul vocal
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Reţeaua cu camere multiple
Puteţi instala mai multe camere de bord în acelaşi vehicul, precum camere frontale şi posterioare, şi crea clipuri
video compozit de tip imagine în imagine din înregistrări simultane. Puteţi asocia mai multe camere de bord cu
aplicaţia Garmin Drive. Dacă o cameră conectată la GPS face parte din reţea, puteţi adăuga informaţiile despre
locaţie în videoclipurile salvate pentru toate camerele din reţea.

Crearea clipurilor video de tip imagine în imagine de la mai multe camere
Înainte de a putea utiliza această funcţie, trebuie să asociaţi cel puţin două camere cu aplicaţia Garmin Drive şi
să înregistraţi imagini video cu ajutorul ambelor camere.
Aplicaţia Garmin Drive vă permite să creaţi clipuri video compozit, de tip imagine în imagine, din imaginile video
înregistrate în acelaşi timp pe două camere.
1 Din aplicaţia Garmin Drive, selectaţi Videoclipuri şi fotografii.
2 Selectaţi un clip video de pe mai multe camere.
Clipurile video de pe mai multe camere sunt indicate prin pictogramele de camere multiple
de pe
miniatura clipului video. Aplicaţia combină automat imaginile video înregistrate în acelaşi timp într-o singură
pictogramă pentru clipuri video de pe camere multiple.
3 Selectaţi şi pentru a alege imaginile video de pe camere pe care le veţi utiliza pentru partea pe tot
ecranul a clipului video.
4 Trageţi de glisierele de pe bara de progres a clipului video la stânga sau la dreapta pentru a trunchia
lungimea clipului video.
5 Selectaţi Continuare.
6 Selectaţi şi pentru a alege imaginile video de pe camere pe care le veţi utiliza pentru partea de tip
imagine în imagine a clipului video.
7 Selectaţi colţul ecranului în care doriţi să apară înregistrarea video de tip imagine în imagine şi selectaţi
Export.
NOTĂ: atunci când exportaţi un clip video, trebuie să păstraţi aplicaţia în prim-plan.
Aplicaţia exportă pe smartphone clipul video de tip imagine în imagine.

Setări
Setările pentru dispozitivul dvs. Garmin Dash Cam Tandem sunt configurate utilizând aplicaţia Garmin Drive.
Înainte de a putea configura setările, trebuie să asociaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Drive (Asocierea cu
smartphone-ul dvs., pagina 5).

12

Reţeaua cu camere multiple

Setări ale camerei în aplicaţia Garmin Drive
Din aplicaţia Garmin Drive, selectaţi şi selectaţi numele camerei.
Configurarea camerei: vă permite să alegeţi un nume pentru cameră şi afişează un flux de imagini video în timp
real, pentru a putea regla poziţia camerei.
Obiectiv faţă: vă permite să reglaţi calitatea video şi nivelul de expunere pentru obiectivul faţă, care
înregistrează imaginile din exterior.
Obiectiv interior: vă permite să reglaţi nivelul de expunere pentru obiectivul interior.
NOTĂ: obiectivul interior înregistrează întotdeauna la o calitate video de 720p, 30fps.
Suprapunere date: setează tipul datelor afişate în înregistrări video şi imagini.
Volum alertă: setează volumul pentru alerte, cum ar fi atunci când camera detectează un incident potenţial în
care este implicat vehiculul.
Videoclipuri nesalvate: stabileşte momentul în care dispozitivul şterge videoclipurile nesalvate. Atunci când se
selectează opţiunea Ştergeţi atunci când memoria este plină, dispozitivul şterge cele mai vechi videoclipuri
nesalvate atunci când spaţiul de stocare de pe cardul de memorie este plin. Atunci când se selectează
opţiunea Ştergere rapidă, dispozitivul şterge permanent videoclipurile nesalvate mai vechi de 3 minute şi
şterge toate videoclipurile nesalvate de câte ori este oprit. Această funcţie este utilă pentru protejarea datelor
confidenţiale.
Unităţi şi oră: setează formatul datei şi al orei.
Comenzi vocale: vă permite să activaţi sau să dezactivaţi funcţia de control vocal şi să setaţi limba pentru
comenzile vocale.
Despre dispozitiv: indică versiunea software a camerei şi ID-ul aparatului.
Căutare actualizări: vă permite să verificaţi, să descărcaţi şi să instalaţi actualizările de firmware pentru
cameră.
Formatare card SD: formatează cardul de memorie şi şterge toate înregistrările video, fotografiile şi datele de pe
card.
Restabilire setări implicite: readuce dispozitivul la setările implicite din fabrică şi anulează asocierea
dispozitivului din aplicaţia Garmin Drive.
NOTĂ: această opţiune nu şterge fotografiile sau clipurile video. Fotografiile şi clipurile video sunt stocate pe
cardul de memorie. Dacă trebuie să ştergeţi toate fotografiile şi clipurile video, puteţi să formataţi cardul de
memorie.
Nu reţineţi dispozitivul: anulează asocierea dispozitivului din aplicaţia Garmin Drive.

Setările de rezoluţie video
Puteţi să setaţi calitatea videoclipului exterior înregistrat de cameră. Setarea pentru calitatea videoclipului
include rezoluţia, cadrele pe secundă (cps) şi procesarea imaginilor cu intervalul dinamic superior (HDR).
Rezoluţia reprezintă lungimea şi lăţimea videoclipului, în pixeli. CPS reprezintă numărul de cadre video captate
în fiecare secundă. HDR combină mai multe niveluri de expunere pentru fiecare cadru video şi pot îmbunătăţi
claritatea în condiţii de contrast ridicat sau de luminozitate redusă. Setările cu o rezoluţie superioară sau un
număr de CPS superior necesită mai mult spaţiu pe cardul de memorie.
NOTĂ: obiectivul interior înregistrează întotdeauna la o rezoluţie de 720p (1280 × 720 pixeli) şi 30 cps şi nu
acceptă procesarea imaginilor HDR.
Selectaţi Setări > Cameră > Obiectiv faţă > Calitate.
Setare

Rezoluţie

Obiectiv

1440p, 30fps, HDR 2560 × 1400 pixeli Faţă/exterior
1080p, 30fps, HDR 1920 × 1080 pixeli Faţă/exterior
720p, 30fps

Setări

1280 × 720 pixeli

Spate/interior
NOTĂ: obiectivul interior înregistrează întotdeauna la o calitate video
de 720p, 30fps.
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Redenumirea unei camere
Puteţi schimba numele camerei dvs. pentru a o diferenţia de alte camere dintr-o reţea cu camere multiple.
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o cameră video.
3 Selectaţi Configurarea camerei.
4 Selectaţi un nume de cameră din câmpul Nume cameră.
SUGESTIE: puteţi selecta Personalizare pentru a introduce un nume de cameră personalizat.

Informaţii dispozitiv
Specificaţii card de memorie
Camera necesită un card de memorie cu aceste specificaţii. Accesaţi garmin.com/dashcamcards pentru a
vedea o listă cu cardurile de memorie recomandate.
Tip

microSDHC sau microSDXC

Capacitate

8 GB sau mai mare

Clasa de viteză

Clasa 10 sau superioară

Sistemul de fişiere

FAT32

Îndepărtarea cardului de memorie
ATENŢIONARE
Îndepărtarea cardului de memorie în timp ce camera este pornită poate avea drept rezultat pierderea datelor
sau deteriorarea camerei.
1
2
3
4
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Deconectaţi cablul de alimentare de la cameră.
Aşteptaţi să se stingă ambele LED-uri de stare.
Apăsaţi cardul de memorie până când acesta se fixează cu un clic.
Eliberaţi cardul.
Cardul va ieşi din slot.

Informaţii dispozitiv

Instalarea unui card de memorie
Pentru a înregistra un clip video, trebuie să instalaţi un card de memorie compatibil (Specificaţii card de
memorie, pagina 14).
1 Introduceţi cardul de memorie
în fanta .

2 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.

Formatarea cardului de memorie
Dispozitivul necesită un card de memorie formatat utilizând sistemul de fişiere FAT32. Puteţi utiliza dispozitivul
pentru a formata cardul utilizând acest sistem de fişiere. Trebuie să formataţi cardul de memorie cel puţin o
dată la fiecare 6 luni pentru a ajuta la prelungirea duratei de viaţă a cardului de memorie. De asemenea, trebuie
să formataţi un card de memorie complet nou dacă acesta nu este formatat, utilizând sistemul de fişiere
FAT32.
NOTĂ: formatarea cardului de memorie şterge toate videoclipurile, fotografiile şi datele de pe card.
1 Conectaţi camera la sursa de alimentare cu energie, utilizând adaptorul de alimentare inclus al vehiculului şi
un cablu USB.
Camera porneşte. În cazul în care cardul de memorie nu este formatat corect în format FAT32, LED-ul de
stare se aprinde intermitent în galben.
2 Menţineţi apăsat timp de opt secunde.
LED-ul de stare se aprinde intermitent în verde în timp ce se formatează cardul.
Când formatarea este finalizată, LED-ul de stare devine roşu şi camera începe înregistrarea.

Curăţarea obiectivelor camerei
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora componentele de plastic.
Ar trebui să curăţaţi în mod regulat obiectivele camerei, pentru a îmbunătăţi calitatea înregistrării video.
1 Ştergeţi fiecare obiectiv numai cu o lavetă pentru obiectiv, care nu produce zgârieturi, umezită opţional cu
alcool izopropilic.
2 Lăsaţi obiectivele să se usuce.

Informaţii dispozitiv
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Demontarea suportului de montare al camerei de pe parbriz
Suportul cu adeziv este destinat utilizării îndelungate şi poate fi greu de îndepărtat.
1 Ţineţi bine suportul.
2 Trageţi suportul în sus şi dinspre parbriz, cu forţă constantă, până când adezivul se dezlipeşte de pe parbriz
sau suport.
3 Îndepărtaţi adezivul rămas pe parbriz şi pe suport.
4 Curăţaţi parbrizul şi suportul.
Adezivul sau suportul pot fi înlocuite (Înlocuirea adezivului de pe suport, pagina 16).

Înlocuirea adezivului de pe suport
Puteţi înlocui discul adeziv de pe suport pentru a instala dispozitivul într-o locaţie nouă. Dispozitivul
dumneavoastră este livrat împreună cu un disc adeziv în plus. Vizitaţi https://buy.garmin.com pentru a
achiziţiona discuri adezive suplimentare.
1 Dacă este necesar, îndepărtaţi adezivul de pe suport.
2 Curăţaţi suportul.
Pe suport nu trebuie să existe urme de praf, ceară, uleiuri sau lacuri.
3 Îndepărtaţi o latură a foliei protectoare de pe noul disc adeziv.
4 Plasaţi discul adeziv peste suport.
SUGESTIE: adezivul este extrem de lipicios. Nu atingeţi discul adeziv de suport până ce suportul nu este
aliniat corect.
5 Plasaţi adezivul pe suport şi apăsaţi cu putere timp de 30 de secunde.
6 Instalaţi suportul pentru cameră pe parbriz (Instalarea camerei pe parbriz, pagina 2).

Actualizarea dispozitivului utilizând aplicaţia Garmin Drive
Aplicaţia Garmin Drive vă notifică atunci când este disponibilă o actualizare de software.
1 În aplicaţia Garmin Drive, selectaţi Instalaţi acum.
Actualizarea software este trimisă către dispozitivul dvs. Veţi fi notificat atunci când transferul va fi finalizat.
2 Deconectaţi dispozitivul de la alimentarea cu energie până când acesta se opreşte.
3 Conectaţi dispozitivul la alimentarea cu energie.
Dispozitivul instalează actualizarea de software.
NOTĂ: imaginile video nu sunt înregistrate în timpul actualizării software-ului.

Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express™ (www.garmin.com/express).
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru dispozitive Garmin:
• Actualizări software
• Înregistrarea produsului

Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi garmin.com/express.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Specificaţii
Interval de temperatură optimă de funcţionare

Între -20° şi 80°C (între -4° şi 176°F)

Frecvenţe wireless

2,4 GHz @ 9 dBm
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Informaţii dispozitiv

Anexă
Înregistrarea video în timpul parcării
ATENŢIONARE
Datorită regulilor privind confidenţialitatea, această funcţie nu este disponibilă în toate zonele. Este
responsabilitatea dvs. să cunoaşteţi şi să respectaţi legile şi drepturile în vigoare privind intimitatea din
jurisdicţia în care vă aflaţi.
Înainte de a putea înregistra videoclipuri în timpul parcării, trebuie să conectaţi camera la Dash Cam accesoriul
de tip cablu pentru modul de parcare (Conectarea accesoriului de tip cablu pentru modul de parcare la sursa de
alimentare, pagina 17).
Funcţia de înregistrare de videoclipuri în timpul parcării permite camerei să înregistreze automat videoclipuri în
timp ce vehiculul dvs. este parcat. Atunci când opriţi vehiculul, camera intră în modul de înregistrare în timpul
parcării şi înregistrează automat videoclipuri de fiecare dată când senzorul camerei detectează mişcare.

Schema electrică a cablului pentru modul de parcare

Element

Culoare cablu

Funcţie cablu

Negru

Masă

Galben

Baterie 12 V

Roşu

Accesorii 12 V

Conectarea accesoriului de tip cablu pentru modul de parcare la sursa de alimentare
ATENŢIE
Garmin recomandă insistent instalarea dispozitivului de către un electrician experimentat, care deţine
cunoştinţe adecvate privind sistemele electrice. Cablarea incorectă a cablului de alimentare poate determina
deteriorarea vehiculului sau a bateriei şi poate cauza rănirea.
1 Direcţionaţi accesoriul de tip cablu pentru modul de parcare spre o locaţie din vehicul cu o sursă permanentă
de alimentare, cu o sursă de alimentare comutată prin contact şi cu legare la pământ.
2 Conectaţi cablul BATT la o sursă permanentă de alimentare.
3 Conectaţi cablul ACC la o sursă de alimentare comutată prin contact.
4 Conectaţi cablul GND la metalul neizolat al şasiului vehiculului, folosind un bolţ sau şurub existent.
5 Conectaţi accesoriul de tip cablu pentru modul de parcare la portul USB de pe cameră.

Depanare
Camera se încălzeşte în timpul funcţionării
Garmin camerele de bord sunt proiectate pentru mediul auto. Este normal şi de aşteptat ca produsele să se
încălzească sau să se încingă şi să fie utilizate în continuare în siguranţă într-un loc cu aer cald, cu expunere
completă la lumina soarelui. Temperatura dispozitivului poate să depăşească temperatura ambiantă maximă
specificată pentru funcţionare, astfel încât dispozitivul să poată fi utilizat în continuare în siguranţă. Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de utilizare şi îngrijire a dispozitivului cuprinse în manualul produsului.

Anexă
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Cardul meu de memorie s-a deteriorat şi trebuie înlocuit.
Toate cardurile de memorie microSD se uzează după ce au fost suprascrise de foarte multe ori. Formatarea
periodică a cardului poate să prelungească durata de viaţă şi să îmbunătăţească performanţele. Deoarece
camera de bord înregistrează continuu, ar putea fi nevoie să înlocuiţi periodic cardul de memorie (Instalarea
unui card de memorie, pagina 15). Dispozitivul detectează automat erorile cardului de memorie şi vă avertizează
atunci când este momentul să-l formataţi sau să-l înlocuiţi.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a extinde durata de viaţă a cardului de memorie.
• Formataţi cardul de memorie cel puţin o dată la şase luni (Formatarea cardului de memorie, pagina 15).
• Dacă pe dispozitiv este afişată o alertă de eroare a cardului de memorie, mai întâi încercaţi să formataţi
cardul de memorie (Formatarea cardului de memorie, pagina 15) şi apoi, dacă este necesar, înlocuiţi cardul de
memorie (Instalarea unui card de memorie, pagina 15).
• Opriţi dispozitivul atunci când nu folosiţi vehiculul.
Dacă dispozitivul nu este conectat la o priză alimentată la pornirea vehiculului, ar trebui să opriţi dispozitivul
atunci când nu folosiţi vehiculul, pentru a preveni înregistrări inutile ale camerei de bord.
• Folosiţi un card de memorie cu o capacitate de stocare mai mare.
Deoarece cardurile de memorie cu o capacitate mai mare sunt suprascrise mai puţin frecvent, acestea
rezistă de obicei mai mult timp.
• Folosiţi un card de memorie de calitate ridicată, cu rată de viteză clasa 10 sau mai mare.
• Achiziţionaţi cardul de memorie de schimb de la un producător bun sau de la un comerciant cu o reputaţie
bună.
®

Înregistrările video sunt înceţoşate
• Curăţaţi obiectivul camerei (Curăţarea obiectivelor camerei, pagina 15).
• Curăţaţi parbrizul din faţa camerei.
• Verificaţi dacă ştergătoarele de pe parbriz curăţă zona în care este direcţionată camera. Dacă este necesar,
mutaţi camera.

Înregistrările video sunt întrerupte sau incomplete
• Pentru rezultate optime ale camerei şi ale înregistrării video, folosiţi un card de memorie de calitate ridicată,
cu rată de viteză clasa 10 sau mai mare. Accesaţi garmin.com/dashcamcards pentru a vedea o listă cu
cardurile de memorie recomandate.
Este posibil ca un card de memorie mai lent să nu înregistreze destul de rapid.
• Dacă vizualizaţi înregistrări video pe smartphone cu ajutorul unei conexiuni wireless la cameră, încercaţi să le
vizualizaţi în altă locaţie cu mai puţine interferenţe wireless sau încercaţi să transferaţi înregistrările video pe
smartphone (Editarea și exportul unui videoclip, pagina 10).
• Transferaţi înregistrările importante pe un computer sau pe smartphone şi formataţi cardul de memorie
(Formatarea cardului de memorie, pagina 15).
• Dacă pe dispozitiv este afişată o alertă de eroare a cadrului de memorie, mai întâi încercaţi să formataţi
cardul de memorie (Formatarea cardului de memorie, pagina 15) şi apoi, dacă este necesar, înlocuiţi cadrul de
memorie (Instalarea unui card de memorie, pagina 15).
• Actualizaţi dispozitivul la cel mai recent software (Actualizări ale produsului, pagina 16).
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Depanare
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