 Dwie kamery przechwytują wideo w wysokiej rozdzielczości
 Cztery tryby pracy (normalny, zdarzeniowy, parkingowy, awaryjny)
 Nagrywanie dźwięku
 Wbudowany G-Sensor
Elementy zestawu:
 Alarmy audio
Kamera EDR-101
 Moduł GPS pozwala na śledzenie lokalizacji
Moduł GPS
 Wbudowana bateria back-up
Uchwyt do zamontowania
 Możliwość podłączenie monitora
Kabel zasilający
Karta microSD
Płyta z oprogramowaniem
Elementy dodatkowe:
Dodatkowa kamera M142B
Blokada karty microSD
Kabel V-Out

Specyfikacja:
Wymiary (mm):
Waga:
Zasilanie:
Kamera:
Kąt soczewki:
Rozdzielczość video:

85 x 25.5 x 49.5
60g
12V~24V
2.0 Mpx CMOS
D 120°, H 100°, V 85°
1280 x 720 px

Kompresja video:
Szybkość nagrywania:
Min. oświetlenie:
Temperatura pracy:
Pojemność pamięci:

MPEG4 H.264
do 30 FPS
1 Lux
-10° to +60°C
w zestawie karta 8GB
(max 32GB)

Wejście modułu GPS
Wejście zasilania
Wejście kamery zewnętrznej

Slot na kartę MicroSD

Wyjście wideo
Diody sygnalizujące
stan urządzenia

Przycisk funkcyjny
Reset

Miejsce
Optymalna pozycja rekordera to centrum przedniej szyby. W
przypadku braku możliwości zamontowania urządzenia
centralnie, można to zrobić po jednej ze stron. Należy wówczas
przeprowadzić test, który pomoże w dobraniu optymalizacji
pozycji.
Ustaw rejestrator tak, aby nie ograniczać pola widzenia kierowcy
oraz upewnij, że nie ma żadnych przeszkód w polu widzenia
kamery, w tym jakiegokolwiek przyciemnienia szyby przedniej.
Montaż
Wybrane miejsce na przedniej szybie należy oczyścić, a następnie
przykleić do niego moduł GPS używając do tego dołączonej do
zestawu samoprzylepnej podkładki. Kolejno do modułu należy
wsunąć uchwyt mocujący, do którego można doczepić już sam
rejestrator. Po wsunięciu rejestratora w uchwyt klips powinien
charakterystycznie „pstryknąć”. Kąt nachylenia urządzenia
można regulować po odkręceniu pokrętła umieszczonego na
plastikowym uchwycie.

Przewód zasilający 4,5m

Koniec 26AWG podłączany do
rejestratora

Czerwony kabel
12/24V
Czarny kabel
uziemienia
Bezpiecznik 2AMP

Aby uruchomić rejestrator należy włączyć zapłon pojazdu. W skutek tego na
urządzeniu powinny zapalić się wszystkie trzy diody LED. Gdy nagrywarka
zakończy rozruch usłyszeć będzie można sygnał dźwiękowy, a pierwsza od lewej
dioda zaświeci się na czerwono.

Pamiętaj aby przed próbą uruchomienia rejestratora podłączyć kabel zasilający,
moduł GPS oraz włożyć do niego kartę microSD.

Gdy urządzenie jest podłączone do stałego źródła zasilania nie wyłączy się
automatycznie po odcięciu zapłonu. W tym celu należy odłączyć kabel zasilający
od rejestratora.

Urządzenie jest wyłączone
Urządzenie jest włączone

Urządzenie jest włączone oraz
podłączony jest moduł GPS
Nagrywanie audio jest wyłączone
Nagrywanie audio jest włączone

Błyska co 2,5 s. – nagrywanie ciągłe

Błyska co 0,5 s. – nagrywanie zdarzeń

• Tryb normalny (ciągły)
Jeśli nie ma żadnych wydarzeń, to urządzenia nagrywa w odstępach 1min.
• Tryb zdarzeniowy
Jeżeli podczas pracy w trybie ciągłym nastąpi jakieś wydarzenie to tryb ten zostanie
przerwy, a urządzenie zarejestruje 10s. przed i po zdarzeniu. Po zakończeniu wydarzenia
EDR automatycznie powróci do pracy w trybie ciągłym.

„Zdarzenie” zachodzi wówczas gdy zostanie wykryty wstrząs lub uderzenie. Im wyższa
czułość tym drobniejsze zdarzenia będą wykrywane i na odwrót. Poziom czułości można
regulować przy pomocy dołączonego do zestawu programu PC VIEWER MANAGER.
Urządzenie automatycznie dzieli miejsce na karcie MicroSD, przeznaczając 60% na nagrania
z trybu ciągłego, oraz 40% miejsca na nagrania zdarzeń.

• Tryb parkingowy
Jeżeli podczas pracy w trybie normalnym przez 10min urządzenie nie wykryje żadnych
drgań ani przemieszczenia pojazdu, automatycznie zostanie uruchomiony tryb
parkingowy. Po wykryciu zdarzenia EDR zarejestruje 10s. przed i po jego zajściu.
Aktywność trybu parkingowego sygnalizowana jest poprzez kolejne zapalenie się
każdej z trzech diod w odstępach 0,5s.
• Tryb awaryjny
Funkcja ta pozwala na uruchomienie nagrywania zdarzeń gdy kierowca uzna to za
stosowne. W celu jej wywołania należy krótko wcisnąć czerwony przycisk funkcyjny.
Spowoduje to nagranie 10s. przed i po naciśnięciu przycisku. Nagranie to zostanie
zapisane w tej samej lokalizacji na karcie microSD co inne nagrania zdarzeń.
Przycisk funkcyjny służy także do uruchomiania rejestracji dźwięku. W tym celu należy
wcisnąć i przytrzymać go przez 20s. Aktywność funkcji wskaże zapalenie się zielonej diody
LED na urządzeniu.

Dzięki zastosowaniu trybu V-OUT (opcjonalnie) można oglądać obraz z przedniej
kamery w czasie rzeczywistym. W tym celu należy podłączyć EDR do
zewnętrznego ekranu przy pomocy dedykowanego dla tego celu przewodu.

W zależności od rodzaju użytego
monitora do podłączenia mogą
być potrzebne dodatkowe
adaptery. Użycie innego kabla niż
produkcji firmy BRIGADE może
sprawić, że urządzenia nie będą
działać prawidłowo.

Istnieje również możliwość zamontowania i podłączenia dodatkowej kamery, która
będzie przechwytywać obraz video z tyłu pojazdu.

Specyfikacja:

Kamera:
Kąt widzenia:
Wymiary:
Rozdzielczość:
Waga:
Długość kabla:

EDR-142C CCD
140°
38.5x29.5x38
420p
125g
5m

Aby uniemożliwić wyjęcie karty microSD z
rejestratora można zamontować na nim
specjalnie przeznaczoną do tego celu blokadę,
otwieraną za pomocą klucza.

Wraz systemem EDR udostępniania jest również płyta CD zawierająca
dedykowane mu oprogramowanie. Pozwala ono nie tylko w łatwy sposób
przeglądać i zarządzać nagraniami, ale również umożliwia konfigurację
niektórych parametrów urządzenia, takich jak np. czułość na wstrząsy czy
jakość nagrywanych filmików.

Przykłady działania EDR:

http://brigadepolska.pl/

