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Всички права са запазени. Съгласно закона, това ръководство не може да бъде копирано изцяло или частично, без 
писменото съгласие на Garmin. Garmin си запазва правото да сменя или подобрява продукта и да прави промени в 
съдържанието на ръководството без ангажимент да уведомява хора или организции за промените и подобренията. 
Посетете www.garmin.com за текущи обновления и информация за продукта.  
Garmin® и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. Или филиалите му, регистрирани в USA и други 
държави, включително България. Garmin Dash Cam™ е търговска марка на Garmin Ltd. Или филиалите му. Тези 
търговски марки не може да се ползват без изричното разрешение на Garmin. 
microSD™ и логото му са търговски марки на SD-3C, LLC. 
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Начално запознаване 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Прочетете Важна информация за продукта и 
безопасността в продуктовата кутия.  
 

Инсталиране на карта памет 
Устройството поддържа microSD™ и microSD HC 
карти памет. 

1 Сложете карта памет в слота на 
устройството. 
2 Натиснете я, докато щракне. 

 

Свързване на устройството със 
захранването на колата 
Преди да може да ползвате или включите 
устройството, Вие трябва да инсталирате карта 
памет.  
Вие може да захранвате и зареждате 
устройството от захранването на колата.  
СЪВЕТ: Вие трябва напълно да заредите 
устройството преди да го ползвате на батерия.  

1 При изключено устройство вкарайте 
кабела в захранващата букса на колата. 
2 Вкарайте другия край на кабела в USB 
порта на устройството.  
3 Вкарайте устройството  в монтажното 

. 

 
 

4 Притиснете монтажното към предното 
стъкло и завъртете езичето 3 назад към 
стъклото.  

 
 
 



 
БЕЛЕЖКА: Устройството трябва да се инсталита 
на предното стъкло както е показано. 
Инсталиране в странично положение или 
обърнато обратно ще доведе до обърнати 
записи.  

5 Включете двигателя. 
Когато устройството е свързано със 
захранването на колата, то се включва 
автоматично при включване на двигателя.  

Ръчно включване на уреда 
Преди да включите уреда на батерия, Вие 
трябва напълно да я заредите (стр. 1). 
БЕЛЕЖКА: Когато устройството е свързано със 
захранването на колата, то се включва 
автоматично при включване на двигателя. 

Натиснете  
Устройството се включва. 

Ръчно изключване на уреда 
БЕЛЕЖКА: Когато устройството е свързано със 
захранването на колата, то се изключва 
автоматично при изключване на двигателя. 

Натиснете  
Устройството се изключва. 
 

Видеозапис 
 

Устройството веднага започва да записва видео 
при включване и продължава да записва и 
върху стари, незащитени файлове, докато го 



изключите. Докато записва, лампичката под 
екрана е плътно червена. 
БЕЛЕЖКА: Устройството записва непрекъснато, 
докато се изключи.  

Защита на видеозапис 
По подразбиране устройството ползва сензор 
за автоматично регистриране на инциденти и 
удари и защитава от триене три файла, 
текущия, този преди и след него. При 1080p, 
файловете са дълги около 4 минути.  
БЕЛЕЖКА: Вие трябва да калибрирате сензора 
за регистриране на инцидент от менюто за 
настройки след инсталиране на устройството в 
колата (стр. 6). 
Вие също може ръчно да защитите видео 
файлове по всяко време.  

Докато записва, изберете  . 
Устройството защитава текущия, предишния и 
следващия файлове.  

Снимане 
Вие може да правите снимки с това устройство. 

Докато записва, изберете . 
Устройството прави снимка и я записва в 
картата. 

Преглед на видеа и снимки 
БЕЛЕЖКА: Устройството спира да записва, 
докато гледате снимки или видео.  

1 Изберете    
2 Изберете опция: 
• Изберете Video за гледане на видеа. 
• Изберете Snapshot за гледане на снимки. 
3 Изберете желаното видео или снимка. 

4 Изберете . 
Видеа и снимки на Вашия компютър 
Вие може да свържете устройството си с 
компютър за преглед, трансфер или изтриване 
на видеа и снимки, съхранени в картата памет 
 (стр. 8). 
• Видеата са в директория GARMIN 
\Video folder на устройството. 
• Снимките са в директория GARMIN 
\SnapShot на устройството. 



Изтриване на снимки и видеа 
1 Изберете > File Delete. 
2 Изберете опция: 
• Изберете Video за да видите видеата. 
• Изберете Snapshot за да видите снимките. 
3 Изберете видео или снимка за триене. 
4 Изберете Delete. 
 

Камери за безопасност 
БЕЛЕЖКА 

Garmin® не носи отговорност за проблеми от 
ползване на базата данни за камери.  
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за 
всички държави или модели продукти. 
На някои места за някои модели продукти е 
налице информация относно 
местоположението на камерите за безопасност 
и ограничения на скоростта. Влезте в 
www.garmin.com/safetycameras, за да 
проверите наличността и съвместимостта или 
да закупите абонамент за еднократна 

актуализация. Можете да закупите нов регион 
или да удължите абонамента си по всяко 
време. Можете да актуализирате камерите за 
безопасност за съществуващ абонамент за 
камери за безопасност като влезете на 
http://my.garmin.com. 
Препоръчително е да актуализирате 
устройството си често, за да получавате най-
актуалната информация относно камерите за 
безопасност. 
За някои устройства и региони е възможно 
базовите данни за камери за безопасност да са 
включени в доставката на вашето устройство. 
Включените данни не включват актуализации 
или абонамент. 

Предупреждения от камерите 
Предупрежденията за камери са достъпни само 
за продукти с вграден GPS. Като доближите 
камера, устройството подава звуков сигнал и 
показва предупредителна икона, текущата Ви 
скорост и ограничението, ако е известно.  
 



Настойки на устройството 
БЕЛЕЖКА 

Изтрити файлове и такива, въру които е 
презаписвано, не може да възстановите.  
Изберете . 
Recording Mode: Въвеждате резолюцията на 
видеозаписа. 
Event Detection: Калибрирате сензора за 
регистриране на събитие (стр. 6) и активирате 
звуков сигнал при регистриране на събитие.  
Protected Video Overwrite: Позволява нови 
видеа да се записват върху защитени записи 
(стр. 3). 
СЪВЕТ: Файлове, върху които е презаписвано, 
не може да възстановите. Вие трябва да 
позволите тази функция само ако не искате за 
съхранявате защитени видеа.  
Audio Record: Записва звук чрез вградения 
микрофон.  
Exposure Value: Настройка на експозицията 
(стр. 7). 

Screen Brightness: Настройвате яркостта на 
екрана (стр. 6). 
Volume: Настройвате силата на говорителя (стр. 
6). 
Screen Auto Off: Изключвате осветлението на 
екрана след определен период на неактивност.  
Button Sound: Звук при натискане на бутони.  
Time Zone: Настройвате часовата зона (стр. 6). 
Units: Настройвате мерните единици за 
разстояние.  
Date Format: Настройвате формата на датата.  
Time Format: Настройвате формата за часа.  
Text Language: Настройвате езика на екрана.  
GPS Status: Показва GPS сателитна информация.  
File Flicker Suppression: Настройвате степента 
на рефреш на записаното видео на 50 Hz или 60 
Hz. 
File Delete: Изтривате видео или снимкови 
файлове (стр. 4). 
Format Memory Card: Форматирате картата 
памет и изтривате всички файлове от нея. 



Restore Default Settings: Връщате всички 
настройки към фабричните.  
About: Виждате информация за устройството, 
включително серийния му номер, и версията на 
софтуера.  

Калибриране сензора за регистриране 
на събитие 
След като инсталирате устройството, Вие 
трябва да калибрирате сензора за регистриране 
на събитие.  

1 Изберете  > Event Detection > G 
Sensor Reset > OK. 
2 Изберете Reset. 
БЕЛЕЖКА: Ако устройството не регистрира 
вярно събитие според Вас след калибриране, 
Вие може да настроите чувствителността на 
сензора (стр. 6). 

Настройка на чувствителността на 
сензора за регистриране на събитие 
Вие може да настроите чувствителността на 
сензора за регистриране на събитие ако той не 

регистрира събитие или неправилно 
регистрира събитие при нормално шофиране.  

1 Изберете  > Event Detection > G 
Sensor Sensitivity > OK. 
2 Изберете нивото на чувствителност и 
изберете OK. 

Настройка силата на звука 

1 Изберете  > Volume > OK. 

2 Изберете или  за да настроите силата. 
3 Изберете OK. 

Настройка на яркостта на екрана 

1 Изберете  > Screen Brightness > OK. 

2 Изберете  или  за настройка на 
яркостта. 
3 Изберете OK. 

Настройка на часовата зона 
Устройството автоматично поставя часа на 
записаните видеа и снимки. Вие може да 
настроите часовата зона за да имате точен час в 
зависимост от региона. 



Настройката на часовата зона ползва 
универсалното време (UTC), което е подобно на 
времето по Гринуич (GMT). Например, 
Централното Европейско време (CET) е UTC +1, 
а Тихоокеамското стандартно време (PST) е UTC 
- 8. Ако имате и смяна на часа през сезоните, 
трябва да вземете предвид и него. 
СЪВЕТ: За да сте сигурни в часовата зона, 
погледнете часа на записаното след 
настройката видео.  

1 Изберете  > Time Zone > OK. 

2 Изберете  и OK за да настроите часовата 
зона.  

3 Изберете   за да потвърдите.  

Настройка на експозицията 
Вие може да настроите експозицията на 
камерата, за да подобрите качеството на 
видеото при по-ярка или по-тъмна среда.  

1 Изберете  > Exposure Value. 
2 Изберете опция: 

• За да повишите експозицията при по-тъмна 

околна среда, изберете . 
• За да намалите експозицията при по-ярка 
околна среда, изберете . 
3 Изберете OK. 
 

Информация за устройството 
 
Поддръжка и обновления 
Garmin Express Ви осигурява лесен достъп до 
посочените по-долу сервизи на Вашите Garmin 
устройства. Някои сервизи може да не са 
достъпни за Вашето устройство.  
• Регистрация на устройството. 
• Ръководства за работа. 
• Обновления на софтуера. 
• Обновления на карти. 
• Иконки за колата, гласове за навигация и др.  

Настройване на Garmin Express 



1 Включете малкия накрайник на USB кабела в 
порта на устройството Ви. 
2 Включете по-големия накрайник на USB 
кабела в свободен USB порт на компютъра. 
3 Отидете на www.garmin.com/express. 
4 Следвайте инструкциите на екрана. 

Свързване на устройството с компютъра 
Вие може да гледате видеа и снимки на Вашия 
компютър ползвайки USB кабела от комплекта.  
1 Включете малкия накрайник на USB кабела в 
порта на устройството Ви. 
2 Включете по-големия накрайник на USB 
кабела в свободен USB порт на компютъра. 
3 На устройството изберете OK. 
На екрана на устройството се явява картинка на 
устройството, свързано с компютър.  
В зависимост от операционната система в 
компютъра Ви, устройството се явява на екрана 
на компютъра или като “removable drive”, или 
като „removable volume”. 

Смяна на бушона в кабела за захранване 
от автомобил 

БЕЛЕЖКА 
При смяна на бушона внимавайте да не 
загубите някоя от малките части и да ги върнете 
там, където са били. Кабелът може да не 
работи ако не е асемблиран правилно.  
Ако Вашето устройство не се зарежда в 
автомобила Ви, може би трябва да смените 
бушона, който се намира на върха на адаптера.  

1 Отвийте крайната част . 

 
СЪВЕТ: Може да ползвате монета за да отвиете.  
2 Отстранете крайната част, сребърния 
накрайник  и бушона . 
3 Инсталирайте 2 A бърз бушон. 
4 Поставете сребърния накрайник и крайната 
част. 
5 Завийте обратно към бушона.  



Рестартиране на устройството 
 
Можете да рестартирате устройството си, ако 
то спре да работи. 
Задръжте бутона Вкл. за 10 секунди. 
 

Спецификации 
Спецификация Стойност 

Работна температура От -20° до 55°C 
Екран 5.8 cm TFT LCD 

Тип на сензора 3 MP, 0.33 in. CMOS 
Видео резолюция 30 FPS 

Максимална видео 
резолюция 

1080p (1920 × 1080) 

Видео формат AVI (H.264 compression) 

Карта памет microSD (от 4 до 32 GB). 
Клас 10 или по-висока 

 
 
 

© 2014 Garmin Ltd. или филиалите му. Тази 
Българска версия на Английското ръководство 
за работа (Garmin номер 190-01711-00, ревизия 
B) е направена за Ваше удобство. При 
необходимост се консултирайте и с 
оригиналното ръководство по отношение на 
работата с Dash Cam 10/20. 
GARMIN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА 
НА ПРЕВОДА В ТОВА БЪЛГАРСКО РЪКОВОДСТВО 
И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА 
ОТ ПРЕДОВЕРЯВАНЕ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО. 

 
www.garmin.com/support 
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