
У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту 
та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені 

консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати 
саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою 

https://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНИ 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Інтернет-магазин 
автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам’ять • Перехідні рамки та роз’єми • Антени • Аксесуари  |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари  |  БОРТОВІ КОМП’ЮТЕРИ — Універсальні комп’ютери • Модельні комп’ютери • Аксесуари  | 
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари  |  ВІДЕОПРИСТРОЇ — Відеореєстратори • Телевізори та монітори 
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Видеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари  |  ОХОРОННІ СИСТЕМИ — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
• Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари  |  ОПТИКА ТА СВІТЛО — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари  |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари  |  ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ — Підігріви сидінь  
• Підігріви дзеркал • Підігріви двірників • Підігріви двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари  |  ТЮНІНГ — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари  |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв’язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне  | 
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне  |  ЖИВЛЕННЯ — Акумулятори 
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари  |  МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі 
• Аксесуари  |  АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики  |  РІДИНИ ТА МАСЛА — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки

SKYPE 

km-130 



Шановний покупець!
Дякуємо Вам за придбання автомобільного відеореєстратора 
Celsior X-Touch з магнітним кріпленням, функцією GPS, 
сенсорним екраном та голосовим керуванням. 
Це багатофункціональний пристрій з високою якістю відео та 
фотозйомки, а також безліччю додаткових функцій.
Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво перед 
використанням відеореєстратора, та зберігайте для 
подальшого використання.

ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК ТА ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

- увімкнення/вимкнення живлення;

- скидання на заводські параметри;

- об’єктив;

- слот для micro SD картки (64 ГБ макс. 10 клас);

- сенсорний екран керування;

- магнітне кріплення живлення реєстратора
  та GPS модуля;

1. Завантажте мобільний додаток під назвою RoadCam з 
App Store або GooglePlay Market.
2. Увімкніть WiFi на відеореєстраторі.
3. На смартфоні під’єднайтеся до WiFi мережі, створеної 
відеореєстратором (пароль за замовчуванням 12345678).
4. Запустіть додаток  RoadCam на смартфоні та виконуйте 
усі необхідні інструкції.

ГОЛОСОВІ КОМАНДИ

Модель відеореєстратора Celsior X-Touch має можливість 
виконувати декілька голосових команд, що надаються 
англійскою мовою (кількість мов розпізнавання буде 
збільшено у майбутніх моделях). Дивись таблицю нижче.

Голосовий
контроль

Активація

Виконуєма
операція

Нагадування

Голосова
команда

Hello Echo

Video

Photo

Голосове підтвердження,
або виконуєма команда

Yes

Запис 30 сек.  аварійного відео
з подальшим його блокуванням

Kaca Зроблено фото під час
відеозапису

Emergency video finished 
Запис аварійного відео завершено

ПІД’ЄДНАННЯ

Зафіксуйте магнітний адаптер живленя за допомогою
скотча. Оберіть бажаємий кут для реєстратора
та під’єднайте його до магнітного адаптера.

GPS

Вставте модуль GPS
у магнітний адаптер

ФУНКЦІЇ СЕНСОРНОГО КЕРУВАННЯ ФУНКЦІЇ СЕНСОРНОГО КЕРУВАННЯ

вимкн

вимкн

вимкн

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Камера - 1 шт. GPS модуль - 1 шт. Магнітне
кріплення - 1 шт.

Автомобільний
адаптер - 1 шт.

Кабель живлення - 1 шт.
Керівництво

користувача - 1 шт.

Кабель
живлення

Адаптер прикурювача

1. Оберіть місце інсталяції та очистите його.
2. Зафіксуйте за допомогою скотча магнітний
    адаптер.
3. Прокладіть кабель живлення.
4. Під’єднайте адаптер живлення до гнізда
    прикурювача в салоні.
5. Встроміть картку пам’яті в реєстратор.
6. Під’єднайте реєстратор до магнітного адаптера.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение автомобильного 
видеорегистратора Celsior X-Touch с магнитным 
креплением, функцией GPS, сенсорным экраном и голосовым 
управлением.
Это многофункциональное устройство с высоким качеством 
видео и фотосъемки, а также множеством дополнительных 
функций.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед 
использованием видеорегистратора и сохраните для 
дальнейшего использования.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

- включение / выключение питания;

- сброс на заводские параметры;

- объектив;

- слот для micro SD карты (64 ГБ макс. 10 класс);

- сенсорный экран управления;

- магнитное крепление питания регистратора
   и GPS модуля

1. Загрузите мобильное приложение под названием     
    RoadCam с App Store или GooglePlay Market.
2. Включите WiFi на видеорегистраторе.
3. На смартфоне подключитесь к WiFi сети, созданной 
    видеорегистратором (пароль по умолчанию 12345678).
4. Запустите приложение RoadCam на смартфоне и 
    следуйте всем необходимым инструкциям.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ

Модель видеорегистратора Celsior X-Touch имеет 
возможность выполнять несколько голосовых команд, 
произносимых на английском языке (количество языков 
распознавания будет увеличено в будущих моделях). Смотри 
таблицу ниже.

Голосовой
контроль

Активация

Исполняемая
операция

Напоминание

Голосовая
команда

Hello Echo

Video

Photo

Голосовое подтверждение,
или исполняемая команда

Yes

Запись 30 сек.  аварийного видео
с дальнейшей его блокировкой

Kaca Сделано фото во время
видеозаписи

Emergency video finished 
Запись аварийного видео завершена

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Зафиксируйте магнитный держатель с помощью
скотча. Выберите желаемый угол наклона
 регистратора и подсоедините к магнитному адаптеру.

GPS

Вставьте модуль GPS
в магнитный адаптер

ФУНКЦИИ СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

выкл

выкл

выкл

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Камера - 1 шт. GPS модуль - 1 шт. Магнитное
крепление - 1 шт.

Автомобильный
адаптер - 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.
Руководство

пользователя - 1 шт.

Кабель
питания

Адаптер прикуривателя

1. Выберите и очистите место установки.
2. Зафиксируйте с помощью скотча магнитный
    адаптер.
3. Проложите кабель питания.
4. Подключите адаптер питания к гнезду
    прикуривателя в салоне.
5. Вставьте карту памяти в регистратор.
6. Подсоедините регистратор к магнитному адаптеру.

Системные настройки Форматирование карты

Выбор папки

Включение WiFi

Включение GPS

Запись звука

Включение управления
голосом

Режим парковки

Установки времени и даты

Выбор языка

Информация об SD карт.

Чувствительн G-сенсора

Включение экранной
заставки (мин)

Циклчность записи

Видеоразрешение

Сброс на заводские
настройки

Версия микропрограммы

Режим Фото

Режим Видео

Видео по событию

Место
наилучшего

расположения

Автомобильный Видеорегистратор

Системні налаштування Форматування картки

Обирання теки (папки)

Увімкнення WiFi

Увімкнення GPS

Запис звуку

Увімкнення керування
голосом

Режим паркування

Встановлення дати та часу

Обирання мови

Інформація про SD картку

Чутливість G-сенсора

Увімкнення екранної
заставки (хв)

Циклчність запису

Розділення відео

Скидання на заводські
налаштування

Версія мікропрограми

Режим Фото

Режим Відео

Відео події

Місце
найкращого

розташування

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Автотовари «130»
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	1: X-TOUCH manual



