מדריך מקוצר למשתמש
צימוד מערכת למכשיר הנייד:
ביצוע צימוד באמצעות Wi-Fi
·
לחץ לחיצה ארוכה במשך  5שניות על כפתור ההפעלה .
בצע חיפוש של חיבור  Wi-Fiבטלפון החכם .מצאו את הנקודה החמה בשם  Proofוגם
·
ארבע הספרות האחרונות של מספר ה IMEI-של המכשיר .הזן סיסמא.12345678 :
ביצוע צימוד באמצעות SIM
·
סרקו או הקלידו את מספר ה ,IMEI-ואז צמדו את המכשיר .שים לב,
יש להתחבר לחשבון לפני שמצמדים את המכשיר.

מזל טוב ,המערכת מוכנה לשימוש .כנס לאפליקציה .PROOF

התקנת האפליקציה והיישומים
הורדת והתקנת האפליקציה
יש באפשרותך לבצע חיפוש אפליקציית
 storeאו ב Google play-ולהוריד את האפליקציה.

 ProofבApp-

דרך נוספת היא לסרוק את הקוד המופיע מטה עם הטלפון
החכם .יפתח לך לינק שכאשר תלחץ עליו תועבר ישירות
לאתר ולאחר מכן לחץ להורדת האפליקציה.

רישום ליצירת חשבון
יש ליצור חשבון על מנת להתחבר מרחוק למצלמה.
על מנת להירשם יש ללחוץ על רישום בשורה התחתונה,
ולאשר את תנאי השימוש .במידה והנך משתמש קיים ,הזן
שם משתמש וסיסמא.
 .1על החשבון להיות מורכב ממספרים בלבד,
לא פחות מ 6-ספרות.
 .2על הסיסמה להיות מורכבת ממינימום  6תווים בשילוב
של ספרות ואותיות.
 .3עליך לקרוא ואשר את תנאי השימוש ומדינות הפרטית.
לרישום
לחץ כאן

הסבר איקונים
1 2 3 4

 .5נעילה/פתיחה -נועל/פותח את הסרטון ,הסרטון הנעול לא
יוחלף על ידי סרטון אחר על כרטיס ה.Micro SD-
שים לב ,הסרטון יינעל באופן אוטומטי במקרה של תאונה.
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 .6הפעלת/כיבוי הקלטה -במידה ואתה מעוניין לבצע הקלטה
ספציפית ברגע נתון (מעבר להקלטה שמתבצעת בכל זמן
נסיעה) ,לחץ על כפתור ההקלטה כדי להתחיל או לעצור את
ההקלטה .אייקון הקלטה מהבהב משמע שהמצלמה מקליטה.
הסרטון יישמר על כרטיס ה Micro SD-והמשתמש יוכל לצפות
בסרטון ב."Playback"-

5
6

 .7מעבר בין מצלמה קידמית לאחורית -יש ללחוץ על הכפתור
על מנת לעבור בין התצוגה המקדימה של המצלמת הקדמית
והאחורית וחזרה.
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 .8כפתור הקלטת וידאו -לחץ על כפתור הקלטת הוידאו על
מנת לשמור את הסרטון בטלפון .המשתמש יכול להגיע אליו
דרך "סרטונים" ב"-קבצים" .שים לב ,ההקלטות האוטומטיות
נשמרות ב"היסטורית וידאו" במסך הראשי.
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 .9כפתור צילום תמונה -לחץ על הכפתור כדי לשמור את
התמונה הנוכחית על הטלפון.המשתמש יכול להגיע אל
התמונה דרך "תמונות" ב"-קבצים".
 .10כפתור עצירת תצוגה מקדימה -לחץ על הכפתור כדי
להפסיק את התצוגה המקדימה בזמן אמת.
 .11מתג מסך מלא -לחץ על הכפתור על מנת לעבור למצב
מסך מלא.
 .12כפתור מידע -האינפורמציה המופיעה בלחצן זה הינה
אודות איכות וקצב החיבור למכשיר.
 .13התקן-מעבר למסך ראשי של האפליקציה בו ניתן לבחור
הוספת/הסרת התקנים ,שינוי הגדרות של התקנים קיימים,
הגדרת גידור גאוגרפי ,צפיה בהם מרחוק ,דפדוף בהיסטורית
המיקומים והוידאו שלהם.
 .14הודעה -הצגה של כל התראות הטלטלה שנקלטו בחניה
והתראות כניסה/יציאה מאזור גאוגרפי.
 .15קבצים -מציג את כל הקבצים השמורים מקומית בטלפון.
שים לב ,הסרטונים האוטומטים השמורים בכרטיס
 ,SDנמצאים ב"היסטורית וידאו" במסך הראשי.

הMicro-

 .16אני -מציג את פרטי החשבון ,הגדרות כלליות של
האפליקציה ,אפשרות לשינוי סיסמא ,עזרה ואודות המערכת.
כמו כן ניתן לבדוק ולבצע שדרוגי אפליקציה.
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