
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-360 з поворотним екраном, функцією WiFi. 
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.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

ПІКТОГРАМИ ФУНКЦІЙ МЕНЮ

- Будь ласка, використовуйте автомобільний зарядний 
адаптер що надходить до комплекту. Використання іншого 
автомобільного зарядного пристрою може призвести до 
виникнення небезпеки.
- Батареї та внутрішні компоненти можна знімати та 
замінювати лише професійним фахівцям.
- Не використовуйте адаптер живлення у вологому 
середовищі. Не торкайтеся адаптера живлення, вологими 
руками.
-  Не ремонтуйте пристрій самостійно.

- Full HD 1080P
- 1,5-дюймовий РК-екран.
- Технологія стиснення зображень H.264 MOV.
- 6-ти кратне цифрове наближення.
- Автоматичний запис відео під час водіння і заряджання, 
  автоматично вимикається при парковці. 
- Підтримка протиударної функції під час запису відео.
- Циклічний запис.
- Підтримка блокування або розблокування важливого 
  відеофайлу під час запису відео або в режимі перегляду.
- Плавний запис без розривів між файлами.

ОПИС ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА

- Підтримка micro SD карток ємністю максимум до 64 ГБ клас 
не нижче 10
- Функція G-сенсор, коли поточний відеофайл буде 
заблоковано у разі  зіткнення автомобілів.

- Power/Mode            [Увімкнення/Режим]

- Menu/OK                 [Меню/Підтвердження]                

- Audio/Down             [Аудіо/Вниз] 

- Display                    [Дисплей] 

- Micro SD card slot     [Слот micro SD картки]

- Lens                         [Об’єктив]

- LED                          [Системний світлодіод]

- Micro USB power       [Роз’єм живлення]
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Натисніть кнопку Menu для входу у налаштування 
відеореєстратора

Розділення 
відео 

Time-Laps 
режим 

Експозиція 

Запис звука 

Чутливість 
G-сенсора

Встановлення 
дати та часу

Звук кнопок 
при натисканні

Частота світла

Державний 
номерний знак

Заводські 
параметри

Циклічний 
запис 

HDR режим 

Розпізнавання
руху

Штамп дати 

Режим Wi-Fi

Увімкнення/
Вимкнення

Обирання
мови

Заставка
екрану

Форматування
картки

Версія
програми

РЕЖИМ ВІДЕО
Коли двигун увімкнено, запис починається автоматично, і 
червоний індикатор почне блимати. Або у головному меню 
програми натисніть кнопку ОК, щоб почати/зупинити  
запис, червоний індикатор почне блимати. Відеозаписи, що 
записуються, зберігаються на картці, якщо карта заповнена, 
запис продовжується по колу. Старі файли видаляються. 
Відео та фото файли будуть збережені під іменем "CARDV", 
відео у папці "MOVIE" та фото у папці "PHOTO".

РЕЖИМ ФОТО
У режимі не відео, натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд, 
кнопку 1, після чого ви можете увійти в режим 
фотографування. Натисніть ОК, щоб зробити одну 
фотографію, якщо потрібно повернутись до головного меню, 
знову натисніть кнопку 1 на 3 секунди.

РЕЖИМ ВІДТВОРЕННЯ
У режимі не відео, натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд, 
кнопку 1, після чого ви можете увійти в режим фото, потім 
натисніть кнопку 1 на 3 секунди знову, щоб увійти в режим 
відтворення. Натисніть OK для відтворення.

ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ
Під час запису коротко натисніть кнопку 1, щоб 
заблокувати поточний відео сегмент.

ВИЯВЛЕННЯ РУХУ
У головному меню увімкніть / вимкніть цю функцію. Коли 
функція увімкнена,на екрані з'являється знак "F" у 
верхньому лівому куточку. Запис почнеться автоматично, 
коли щось буде рухатися перед камерою або коли об'єктив 
камери рухається. Запис припинеться, якщо впродовж 10 
секунд об'єкт не рухається.

G-сенсор
У головному меню увімкніть G-Sensor. Коли G-Sensor 
увімкнено, з'являється знак G праворуч на  РК-дисплеї.
У разі зіткнення автомобіля, відео буде автоматично 
збережено і захищено від видалення. Видалити таке відео 
можна тільки повним форматуванням картки.

РЕЖИМ ПАРКУВАННЯ
У цьому режимі, в залежності від встановленої чутливості G-
сенсора, у разі вібраціі корпусу авто або удару, увімкнеться 
запис відео на 24 секунди. Цей файл такж буде захищено і 
видалити його можна тільки форматуванням картки.

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

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

Кабель
живлення

Адаптер прикурювача

1. Оберіть місце інсталяції та очистіть його.
2. Зафіксуйте відеореєстратор за допомогою скотча.
3. Прокладіть кабель живлення.
4. Встроміть картку пам’яті в реєстратор.
5. Під’єднайте кабель відеореєстратора до гнізда
    прикурювача в салоні.
6. Увімкніть запалювання.
7. Запис почнеться автоматично.

Місце
найкращого

розташування

Адаптер з кабелем 
живлення - 1 шт.

Керівництво
користувача - 1 шт.Pеєстратор -1шт.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение автомобильного 
видеорегистратора Celsior X-360 с поворотным экраном, 
функцией WiFi. Это многофункциональное устройство с 
высоким качеством видео и фотосъемки, а также множеством 
дополнительных функций.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед 
использованием регистратора и сохраните для дальнейшего 
использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ПИКТОГРАММЫ ФУНКЦИЙ МЕНЮ

- Пожалуйста, используйте автомобильный зарядный 
адаптер входящий в комплект. Использование другого 
автомобильного зарядного устройства может привести к 
возникновению опасности.
- Батареи и внутренние компоненты можно снимать и 
заменять только профессиональным специалистам.
- Не используйте адаптер питания во влажной среде. Не 
прикасайтесь к адаптеру питания, влажными руками.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно.

- Full HD 1080P
- 1,5-дюймовый ЖК-экран.
- Технология сжатия изображений H.264 MOV.
- 6-ти кратное цифровое приближение.
- Автоматическая запись видео во время вождения и 
   подзарядки,   автоматически выключается при парковке.
- Поддержка противоударной функции при записи видео.
- Циклическая запись.
- Поддержка блокировки или разблокировки важного
   видеофайла при записи видео или в режиме просмотра.
- Плавная запись без разрывов между файлами.

ОПИСАНИЕ РЕГИСТРАТОРА

- Поддержка micro SD карт емкостью максимум до 64 ГБ класс 
не ниже 10
- Функция G-сенсор, когда текущий видеофайл будет 
заблокирован в случае столкновения автомобилей.

- Power/Mode            [Включение/Режим]

- Menu/OK                 [Меню/Подтвеждение]                

- Audio/Down             [Аудио/Вниз] 

- Display                    [Дисплей] 

- Micro SD card slot     [Слот micro SD карты]

- Lens                         [Объектив]

- LED                          [Системный светодиод

- Micro USB power       [Разъем питания]

1

2

3

4

5

6

7

Нажмите кнопку Menu для входа в настройки
видеорегистратора

Разрешение 
видео 

Time-Laps 
режим 

Экспозиция 

Запись звука 

Чувствительность 
G-сенсора

Установка 
даты и времени

Звук кнопок 
при нажатии

Частота света

Государственный 
номерной знак

Заводские 
параметры

Цикличная 
запись 

HDR режим 

Распознавание
движения

Штамп даты 

Режим Wi-Fi

Включение/
Выключение

Выбор
языка

Заставка
экрана

Форматирование
карточки

Версия
программы

РЕЖИМ ВИДЕО
Когда  двигатель  включен ,  запись  начинается 
автоматически, и красный индикатор начнет мигать. Или в 
главном меню программы нажмите кнопку ОК, чтобы начать 
/ остановить запись, красный индикатор начнет мигать. 
Видеозаписи, сохраняются на карте. Если карта заполнена, 
запись продолжается по кругу. Старые файлы удаляются.
Видео и фото файлы будут сохранены под именем "CARDV", 
видео в папке "MOVIE" и фото в папке "PHOTO".

РЕЖИМ ФОТО
В режиме не видео, нажмите и удерживайте в течение 3 
секунд, кнопку 1, после чего вы можете войти в режим 
фотосъемки. Нажмите ОК, чтобы сделать одну фотографию, 
если нужно вернуться в главное меню, нажмите кнопку 1 на 
3 секунды.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
В не видео режиме, нажмите и удерживайте в течение 3 
секунд, кнопку 1, после чего вы можете войти в режим 
фотосъемки, нажмите кнопку 1 на 3 секунды снова, чтобы 
войти в режим воспроизведения. Нажмите OK для 
воспроизведения.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ
Во время записи коротко нажмите кнопку 1, чтобы 
заблокировать текущий видео сегмент.

РАСПОЗНАВАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ
В главном меню включите / выключите эту функцию. Когда 
функция включена, на экране появляется знак "F" в верхнем 
левом углу. Запись начнется автоматически, когда что-то 
будет двигаться перед камерой или когда объектив камеры 
движется. Запись прекратится, если в течение 10 секунд 
объект не двигается.

G-сенсор
В главном меню включите G-Sensor. Когда G-Sensor 
включен, появляется знак G справа на ЖК-дисплее.
В случае столкновения автомобиля, видео будет 
автоматически сохранено и защищено от удаления. Удалить 
такое видео можно только полным форматированием карты.

РЕЖИМ ПАРКОВКИ
В этом режиме, в зависимости от установленной 
чувствительности G-сенсора, в случае вибрации корпуса 
авто или удара, включается запись видео на 24 секунды. 
Этот файл так же будут защищен и удалить его можно только 
форматированием карточки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Загрузите мобильное приложение под названием 
TimaCam с App Store или GooglePlay Market.
2. Включите WiFi на видеорегистраторе.
3. На смартфоне подключитесь к WiFi сети BOC, созданной 
видеорегистратором (пароль по умолчанию 12345678).
4. Запустите приложение TimaCam на смартфоне и 
следуйте все необходимые инструкции.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫПОДКЛЮЧЕНИЕ

Кабель
питания

Адаптер прикуривателя

1. Выберите место установки и очистите его.
2. Зафиксируйте видеорегистратор с помощью скотча.
3. Проведите кабель питания.
4. Вставьте карту памяти в регистратор.
5. Подключите кабель видеорегистратора к гнезду
     прикуривателя в салоне.
6. Включите зажигание.
7. Запись начнется автоматически.

Место
наилучшего

расположения

Адаптер с кабелем 
питания - 1 шт.

Руководство
пользователя - 1 шт.Pегистратор -1шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автомобильный Видеорегистратор

Автотовари «130»
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	1: X-360 manual



