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Інструкція з експлуатації 

Aspiring AT130 

 

Офіційнийй імпортері дистрибьютор на территоріїУкраїни 

ТОВ «Хімекспо» 

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а 

Тел/факс: +380 44 276 09 19 

www.aspiring.com.ua 

ВітаємоІ Вас с придбанням відеорегістратора 

Aspiring AT130 
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 Уважно прочитайте цю інструкцію по експлуатації 

перед початком користування відеорегістратора. В ній 

Визнайдетедетальний опис самого пристрою, повного 

набору функцій і налаштувань,порядку установки і 

використання, а також умови гарантійного обслуговування. 

Приведена інформація призначена для оптимального 

налаштування пристрою, дозволить уникнути помилок в 

повсякденному використанні, і продовжить термін служби 

відеореєстратора..  

                                   Про пристрій 

 Відеореєстратор – пристрій, призначений для 

відеофіксаціїподій, зв'язаних, в основному, з 

водіннямавтомобіля.Основнезавданнявідеореєстратора – 

як можнабільшповно і чіткозафіксувати будь-

якінесприятливіподії, якіможутьзігратиключову роль в 

спірнихситуація на дорозі. Приділяйте підвищену увагу 

правильній роботі Вашого відеореєстратора – це у Ваших 

інтересах. 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ! 

Дана модель БЕЗ GPS. 

Перед кожним використанням рекомендується перевіряти 

поточні налаштування і режим відеозапису. 

Рекомендується придбати окрему карту пам'яті, 

призначену до використання лише у відеореєстраторові. 

Післяпершої установки картипам'ятіїї необхідно 

відформатувати безпосередньо в самому пристрої. Не 

зберігайте сторонніфайли на карті пам'яті відеореєстратора, 
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це може привести до збоїв відеозапису. Не витягуйте карту 

пам'ятіпід час роботи пристрою, цеможе привести до 

втрати даних, або виходу карти з ладу.  Використовуйте 

лише аксесуари, що входять в комплект відеореєістратора. 

В разі використання сторонніх аксесуарів можливе 

пошкодження пристрою.  

                                  УВАГА! 

Перед експлуатацією обов’язково зарядіть відео регістратор 

AspiringAT130 на 100% 

Зовнішній вид і комплектація. 

Перевірте наявність приладів, що входять в комплект: 

Відеореєстратор – 1шт.  

Автомобільний адаптер живлення – 1шт. 

Кріплення на лобове скло – 1шт. 

USB – кабель – 1шт. 

Інструкція з експлуатації – 1шт. 

Гарантійний талон - 1шт. 
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1- Menu/Mode, 2- Вверх,  3- Вниз,  4- ОК, 5-Дисплей, 

 

6- Камера,  7- Мікрофон  
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9- Вкл/Викл, 10- TF-слот, 11- USB, 12- HDMI, 13- Rest 

 

Установка картипам’яті в прилад 

Установку карти пам'ятіпроводьте при 

вимкненомупристрої, не прикладаючизайвихзусиль до 

характерногоклацання. Не допускайте попадання в роз'єм 

для картипам'яті, а також на саму карту 

пам'ятісторонніхпредметів, рідини і пилу. Це може 

привести як до пошкодження роз'єму, так і самої карти в 

цілому. Не забудьте відформатувати карту пам'яті в самому 

пристрої перед початком використання. 

 

Початок роботи 

Установітьвідеореєстратор в кріплення на лобовому 

скліавтомобіля. Включітьзапаленняавтомобіля. Через 

автомобільний адаптер 

живленняпідключітьвідеореєстратор до 
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бортовоїмережіавтомобіля. Відеореєстраторпочне роботу в 

автоматичному режимі. Відрегулюйте кут огляду 

пристрою.Виключення пристрою проводиться довгим 

натисненням клавіші ВКЛ.\ВИКЛ.  Повторне включення – 

коротким натисненням клавіші ВКЛ.\ВИКЛ.  

Режим відеозапису 

 Записпроводиться в циклічномурежимі 

(новіфайлизаписуються поверх найпізніших). 

Автоматичнийзаписвідеопочинаєтьсявідразупісляпідключе

ння зарядного пристрою до бортовоїмережіавтомобіля і 

подачіживлення. Після початку запису на екраніз'явиться 

картинка поточного відео. Його запис буде проходити 

згідно встановленних раніше параметрів Запис в ручному 

режимі починається після нaтискання кнопки «RЕК/ОК». 

Зупинка запису проводиться повторним натисканням цієї 

кнопки. 

Під час будь-якого режиму 

записуможнаскористатися режимом «Захистфайлів». Для 

цьогопід час поточного записунеобхіднонатиснути кнопку 

«MENU» один раз. Захищеніфайлизберігатимуться в 

невитерномукластеріпам'яті. У нижнійчастиніекрану Ви 

побачитепіктограму у вигляді «ЗАМКУ». Не 

забувайтезвільнятиневитерну зону 

пам'ятівідзбереженихфайлів. 

 

Режим фотознімків 

Для того, щоб перейти в режим фотографування, 

натисніть кнопку "MODE" один раз післявключення 
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пристрою. Знімокробитьсянатисканням кнопки "REC/OK". 

Фотографуванняздійснюватиметьсяпісля кожного 

натискання. Щобвикликати меню налаштувань, натисніть 

кнопку "MENU" накорпусі пристрою. Кнопки "ВГОРУ" і 

"ВНИЗ" використовуються для виборупотрібного пункту в 

меню, а кнопка "REC/OK" для йогопідтвердження. 

Виведеннязображення на зовнішниймонітор 

Підключіть HDMI- кабель до порту на корпусі 

пристрою. У цей момент вономає бути включене. У 

цьомурежиміроботизображення буде виведено на 

телевізор. Дляпереглядуперейдіть в режим відтворення 

фото абовідео. 

 

Налаштування відеореєстратора 

Уавтомобільномувідеореєстраторовіпередбаченіп'ят

ьосновнихрежимів: 

- Загальніналаштування 

- Режим відео 

- Налаштування фото 

- Відтворення 

- Картапам’яті 

 

Для виборунеобхідного режиму виконайте 

наступнідії: 
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1. Натисніть кнопку "MENU" у будь-

якомурежиміроботивідеореєстратора.. 

2. Натискаючи кнопку "MODE", перейдіть до 

необхідногорозділу меню. 

3. Кнопками "ВГОРУ" - "ВНИЗ" 

виберітьнеобхіднезначенняпараметрів і 

натиснітькнопку  “REC/OK”. 

4. Для зручностівиборуусірежимипідписані по 

периметру екрану. 

Відтвореннявідео на реєстраторові 

 Щобвідтворитивідео на реєстраторовіAspiringAT130, 

натисніть 2 рази кнопку "MODE",виберітьпотрібний Вам 

файл і натисніть кнопку "REC/OK". 

Технічні характеристики 

 

Процесор NTK 

Матриця 2.0 мегапікселів 

Кут огляду 120 градусів 

Діапазон фокусу 12см – Відстань не обмежена 

Дисплей 2.4-дюймів,TFT 

Відео вихід NTSC/PAL 
 

Формат 
відеозапису 

AVI 

Відеозапис 1920*1080 (25 кадрів/сек) 
1280*720 (30 кадрів/сек) 

Акумулятор 200 mAh 

Автостарт Є 

Разміри 116*46*20 мм 
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Датчик  руху Є 

 

УВАГА: Технічні характеристики, функціонал і комплектація 

пристрою можуть бути змінені без 

попередньогоповідомлення. 

Можливі несправності і способи їх усунення 

 

Під час тривалоговикористання пристрою (більшедвох-

трьох годин підряд), особливо в 

умовахпрямихсонячнихпроменів, щопадають на 

лобовесклоавтомобіля, можестатисяперегрівання 

пристрою. Пристрійперестаневідповідати на 

органиуправління,записзупиниться, натисканняна клавішу 

ВКЛ./ВИКЛ. не даватимерезультатів.   У такому разі   Вам   

потрібно вдатися   до   

функціїпримусовогоперезавантаження   RESET.  

Озброївшисьгострим предметом(кращевсьогоскріпкою), 

зробітьнатисканнявтопленоїклавіші RESET, розташованої на 

нижньомуторці пристрою, поряд з об'єктивом. Дайте 

пристрою трохиохолонути,прибравши  його  з  прямого  

сонячногосвітла,  а потімзробітьвключення  пристрою  

клавішею  ВКЛ./ВИКЛ. Пристрій повинен включитися в 

звичайномурежимі 

 

Гарантія 

Термінгарантії на цейпристрій - 12 місяців. 

Цейпристрійможе   бути   прийнятий   в   гарантійний   

ремонт   тільки   за наявностіфірмовогогарантійного талона  

ТОВ "Химекспо".  Гарантійний  талон  повинен  
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обов'язковоміститисерійний  номер  пристрою, дату 

продажу і відміткупродавця.  

Пристрій не підлягає безкоштовному сервісному 

обслуговуванню у разі, якщо: 

-відсутній або неправильно заповненийгарантійний 

талон (невказана дата продажу, 

відсутнявідміткапродавця, немаєфірмовоїпломби);  

-булипорушені правила експлуатації пристрою;  

- пристрій піддававсямеханічнимушкодженням, в 

результатіперегрівання(вогню), аварії, за 

наявностікорозіїелементів, в 

результатідіївологи(води) абоагресивнихрідин,   

використання не впрямому призначенні, 

недбалогозвернення, 

некваліфікованихспроброзкриттяабо ремонту;  

-      Були використанінеоригінальніаксесуари.  

 

Зовнішнійвигляд товару, комплектація і 

характеристики можуть бути зміненівиробником без 

повідомлення. Ця інформація носить довідковий 

характер і не можеслужитипідставою для претензій.  

УВАГА: автореєстратордужечутливий до зарядки 

акумулятора. Якщоакумуляторзарядженийменшніж на 

10%, пристрійможе не 

включатисяабопрацюватинекоректно. 

Такожпристрійможепрацюватинекоректно, якщо є помилки 

на картіпам'яті. Цімоменти не є браком.  
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