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)FCC(. הפעלתו  נציבות התקשורת הפדרלית  של  בתקנות   15 לסעיף  תואם  זה  מכשיר 
כפופה לשני התנאים הבאים: 

)1( מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה. כמו כן, )2( על מכשיר זה לקבל כל הפרעה שהוא 
קולט, לרבות הפרעה שעשויה לגרום להפעלה בלתי רצויה שלו.

בדרישות  לעמידה  האחראי  הצד  ידי  על  במפורש  אושר  שלא  שינוי  שכל  לב  לשים  יש 
התאימות עשוי לבטל את ההרשאה להפעיל את הציוד שניתנה למשתמש.

הערה: הציוד נבדק ונמצא תואם למגבלות שירותים דיגיטליים מרמה B, בהתאם לסעיף 
15 בתקנות נציבות התקשורת הפדרלית של ארה"ב )FCC(. מטרת ההגדרה של הגבלות 
אלו היא לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בעת הפעלת הציוד באזור המגורים. ציוד 
זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדרי רדיו, ולפיכך התקנה של ציוד זה ושימוש בו 
שלא בהתאם להוראות עלולים לגרום להפרעות בתקשורת רדיו. עם זאת, איננו מתחייבים 

שהפרעה כזו לא תתרחש בעת התקנה ספציפית. 

אם הציוד אכן גורם להפרעה מזיקה למקלט רדיו או לטלוויזיה, שאותה ניתן לאבחן על ידי 
כיבוי והפעלה של הציוד, המשתמש מתבקש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחת 

או יותר מהדרכים הבאות:

- הזזה או כיוון מחדש של אנטנת הקליטה.

- הרחקת הציוד מהמקלט.

- חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט.

- פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסים לקבלת סיוע.

להתקין  יש  רדיו.  לתדרי  לחשיפה  בנוגע  הכללית  לדרישה  תואם  ונמצא  נבדק  זה  התקן 
ולהפעיל מוצר זה במרחק מינימלי של 20 ס"מ בין המוצר לגוף המשתמש. אין לחבר את 

המשדר/ההתקן בשילוב עם אנטנה או משדר אחר. 

78 FСС כתב אחריותהצהרת

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. 
המוצר  לטיב  אחריות  נותנים  אנו  לפיכך 
הקנייה  מתאריך  חודשים   12 של  לתקופה 
בתוקף  זו  אחריות  הבאים:  לתנאים  בכפוף 
לא  האחריות  הקנייה.  חשבונית  בצירוף  רק 
נאות,  בלתי  שימוש  הבאים:  במקרים  תחול 
במקרה  או  לקוח  נזק  שהיא,  סיבה  מכל  שבר 
מתחנות  אחת  באמצעות  שלא  תיקון  של 
ידינו והמפורטות בגוף  השירות המוסמכות על 
נזק  כוללת:  אינה  האחריות  תעודתהאחריות. 
וקילופים(,  שריטות  זה  )ובכלל  צבע  סוג,  מכל 

חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, 
נזק לשקעי מתח וכרטיס זיכרון, שימוש במתאם 

חשמל שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:
1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים.

2. האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם 
שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.

3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי 
 עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו

על אחריות הלקוח ועל חשבונו.

מלא:______________________________________________________  שם 

_______________________________________________________ כתובת: 

מקום הרכישה: ___________________  תאריך רכישה :________________   

תום תקופת האחריות: _____________ בתעודת האחריות.

מספר סידורי: ___________________

שם היצרן: 70מאי בע"מ
כתובת היצרן: דרך זיקסינג, מחוז מינהנג, שנחאי, סין

 היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין,
 טל': 08-6852114 , פקס': 08-6852122, 

supportmi@hemilton.co.il :דוא"ל



סקירת המוצר1

יש לקרוא מדריך זה בתשומת לב לפני השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי

יש לסרוק את קוד ה-QR על מנת לגשת למדריך השימוש 
)בשפה האנגלית(. יש להשתמש במוצר בהתאם להנחיות 

השימוש במדריך זה ובמדריך האינטרנטי.

.70mai יש להשתמש במוצר בשילוב יישומון
בחנות   70mai היישומון  את  לחפש  יש  והתקנתו,  היישומון  להורדת 

;Apple® או Google® היישומים של
או שניתן להוריד אותו באמצעות סריקת קוד ה-QR הבא:

:70mai של מצלמת רכב Wi-Fi נקודה חמה
מדבקת  את  לבדוק  )יש   70mai_d01_XXXX החמה:  הנקודה  שם 
היצרן על גוף המצלמה בכדי להשלים את שם הגישה לנקודה החמה(.

סיסמא: 12345678
ניתן לעיין במדריך למשתמש האינטרנטי לאופן יצירת צימוד באמצעות 

נקודה חמה.
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התקנת היישומוןתכולת הערכה

הנחיות בטיחות

מפרט טכני

מדריך למשתמש

1. המצלמה מקליטה סרטוני וידיאו מחוץ לרכב בתנועה. המצלמה אינה יכולה להגן על 
נהגים\ נוסעים והולכי רגל מתאונות. אנו לא נישא בשום אחריות אם המשתמש יהיה 
מעורב בכל תאונה ו/או בכל נזק עקב תקלה במוצר, איבוד מידע, או תפעול המצלמה.
2. בשל ההבדלים בסוג הרכב, העדפות הנהיגה, הסביבה והבדלים אחרים, חלקים של 

המוצר או המוצר כולו לא יפעלו כרגיל בנסיבות הנתונות. ההקלטה לא תפעל כרגיל בגלל 
אובדן מקור כוח חיצוני, עבודה בטמפרטורות ו/או לחות חריגות, התנגשויות, נזק לכרטיס 
הזיכרון וכן סיבות אפשריות אחרות. אנחנו לא מבטיחים שכל קטעי הווידאו יישמרו בצורה 

מלאה בכל מצב נתון. האיורים במדריך זה הינם לצורכי הדרכה בלבד.
3. התקינו את המצלמה כראוי, אין לחסום את שדה הראייה של הנהג, וכן אסור לחסום 

את כרית האוויר. וודאו שהמצלמה מותקנת במרחק של לפחות 20 ס"מ מהנהג ומהנוסע 
לצידו. התקנה שגויה של המצלמה עלולה לגרום לכישלון בתפקודה ולפציעה.

מיקרופון טבעת חיווי לחצן 
איפוס

חריץ כרטיס 
microSD

בורג להידוק 
הבסיס

רמקול עדשת 
מצלמה

 לחצן
הפעלה

שקע טעינה 
microUSB

בסיס תלייה
 מצלמת רכב

USB כבל 
 מטען שקע מצת

 מדבקה אלקטרוסטטית
 מדבקה דו-צדדית )צמודה לבסיס התלייה(
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1080P, 30fpsרזולוציה

130°זווית צילום

f2.2מפתח צמצם

512MBזיכרון פנימי

תמיכה בכרטיס 8-64GB מדירוג Class 10 ומעלהאחסון חיצוני

2.4GHz 802.11 b/g/nקישוריות אלחוטית

4. יש להרחיק את המצלמה משדות מגנטיים חזקים על מנת לשמור עליה.
5. אין להכניס או להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה כשהיא פועלת, על מנת להימנע 

מגרימת נזק לכרטיס הזיכרון.
6. יש להשתמש בכרטיס זיכרון מסוג micro-SD עם קיבולת אחסון בין 8-64GB ומהירות 

קריאה/כתיבה לא נמוכה מ- Class10. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון טרם תחילת 
השימוש בו.

7. כרטיס הזיכרון עשוי להינזק לאחר שימוש חוזר בו, מומלץ להחליף את הכרטיס במקרה 
שכזה. אנו לא נישא בשום אחריות לכישלון הנגרם על ידי כרטיסי זיכרון.

8. המצלמה יכולה להקליט ולשמור את תיעוד תאונות דרכים, אבל אנו לא מבטיחים שכל 
תאונה תוקלט ותישמר בכרטיס הזיכרון. ייתכנו התנגשויות קלות שלא יזוהו על ידי החיישן; 

ועל כן התיעוד שלהן לא יימצא בין סרטוני הוידאו המתועדים בכרטיס הזיכרון.
.-20°C -60° או נמוכות מC - 9. אין להשתמש במוצר זה בטמפרטורות גבוהות מ

10. הסוללה עשויה להתרוקן אם המצלמה אינה בשימוש במשך זמן רב. ייתכן שתתבקשו 
לאפס את השעון במצלמה כשתפעילו את המצלמה שוב.

11. אין ללחוץ או לנער את המוצר. לחץ חזק או ניעור עלולים לגרום לנזק בלתי הפיך למוצר.
12. אין לנקות את המצלמה באמצעות ממיסים כימיים או חומרי ניקוי.

13. יש להשתמש במצלמה בכפוף לחוק.
14. שימו לב שטמפרטורת גוף המצלמה עולה כאשר היא פועלת.


