BLUETOOTH СВЪРЗВАНЕ

DV СВЪРЗВАНЕ

1. Натиснете продължително Bluetooth бутона.
Свързването е осъществено
когато чуете звуков сигнал и мига синя светлина.
2. За да се свържете с Вашия смартфон, включете Bluetooth. Отворете менюто
с търсене на Bluetooth. Изберете C5. Индикаторът ще светне в синьо без да примигва,
когато сдвояването е успешно.

1. Натиснете продължително бутон
Връзката е успешна когато
чуете звуков сигнал и индикаторът свети зелено.

КАСКА С ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
И BLUETOOTH УПРАВЛЕНИЕ

2. Натиснете еднократно
за да направите снимка, натиснете
продължително за заснемане на видеоклип и натиснете
продължително за да спрете.

Страничен изглед

Страничен изглед

C5
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
ПРОВЕРЕТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОПАКОВКАТА

Micro 5PIN USB кабел
Продължителен натиск – Вкл/Изкл
Кратък натиск – Отговаряне/ Приключване
на телефонно обаждане

Продължителен натиск – Вкл/Изкл на камерата
Еднократно натискане – Направете снимка
Продължителен натиск – Стартиране
заснемането на видеоклип и натиснете
продължително за да спрете

Продължителен натиск –
Увеличаване на звука
Кратък натиск – Следваща песен

C5
РЪКОВОДСТВО

Ръководство/Гаранционна карта

Продължителен натиск – вкл/изкл на WiFi,
свързване с APP (индикаторът свети синьо
когато WiFi е включен, свети зелено
когато WiFi е изключен и същевременно се
чува звуков сигнал)

Продължителен натиск – Намаляване на звука
Кратък натиск – Предишна песен
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3. Когато свързването е успешно, натиснете за кратко
за да отговорите
на телефонно обаждане, натиснете отново за да затворите.

Каска Airwheel C5

СЪДЪРЖАНИЕ

Продължителен натиск
вкл/изкл на WiFi, свързване с APP (индикаторът
свети синьо когато WiFi е включен, свети зелено когато WiFi е изключен и
същевременно се чува звуков сигнал).

Каска Airwheel C5

1 бр.

Ръководство/Гаранционна карта

1 бр.

Micro 5PIN USB кабел

1 бр.

SD карта/ Четец за карти

Опционално

СВАЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА СМАРТФОН
Connect C5
Please place C5 near the phone
to connect

Wiﬁ connection setting
Wiﬁ list
Connect your intelligent equipment

WIFI_DVR_∗∗∗∗

Intelligent electric
scooter
Wiﬁ connection

Bluetooth connection

Connect Wiﬁ

Connect Bluetooth

Synchronize the shooting
function

Start audio function

Intelligent helmet

Сканирайте QR кода за да свалите приложението
или потърсете на адрес: www.airwheel.net/home/app
* Поддържа Android 4.3 или по-нова версия, iOS 7.0 или по-нова.

Инструкции за приложението
1. Включете каската C5, включете WiFi на каската
и стартирайте приложението
2. Изпълнете указаните стъпки, за да се свържете
(Парола: 1234567890)
3. За детайлна информация, посетете официалния
сайт на Airwheel - www.airwheel.net

1 Стартирайте

приложението
и изберете SMART
HELMET
от списъка

Note: ∗∗∗∗is the
randomly generated
numbers or letters.

2 Кликнете иконата на 3 Кликнете WiFi_DVR_**** 4 След успешното
сдвояване, върнете
и въведете парола
WiFi
и търсете
се на началната
1234567890
Airwheel модели
страница на
наблизо
приложението, за да
правите снимки
(внимание: кликнете
и видеоклипове
за да включите Bluetooth)

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Моля пазете гаранционната карта и платежния документ.
Гаранцията не покрива вреди, причинени от неправилна употреба.
Гаранцията е две години от дата на покупка.

Официален вносител
за България:
10x ЕООД

Производител:
Arwheel Technology
Holding (USA) CO.LTD.

София 1750
ул. „Петър Протич“, бл. 31
тел. 02 971 45 00
www.10x.bg

Страна на произход:
Китай

Следните обстоятелства не се не са включени в обхвата на гаранцията
1. Неизправност, причинена от потребители, които не спазват инструкциите в Ръководството за
експлоатация.
2. Неизправност, причинена от неоторизиран ремонт, неизправност поради неспазване на
условията на употреба.
3. Неизправност, причинена от инциденти по вина на потребителя.
4. Липса на гаранционна карта или фактура или несъответствие между устройството,
гаранционната карта и фактурата.
5. Повреди и нарушения по външния вид вследствие на употреба не са предмет на гаранцията.
6. Вложени неоригинални части не се покриват от гаранцията.
7. Повреди, причинени от износване при употреба, носене в дъждовно време и накисване във вода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАСКАТА
Технически данни

Камера

Размери

272mm × 220mm × 169mm

Максимална резолюция на видеото

2304∗1296P 30fps

Тегло

440g

Видео формат

MOV

Обиколка
на главата

размер L: 53~58cm
размер XL: 59~63cm

Резолюция при снимане

1920∗1080 (2M)

Формат на снимките

JPEG

Обектив

6G широкоъгълни HD лещи

Памет
Вътрешна памет

8MB NOR FLASH

Сензор

OV4689 1/3" CMOS

Кеш памет

512Mb DDR2(Internal)

Зрителен ъгъл

Външна памет

Micro SD Card (Макс. 128GB)

диагонален 150 , О
хоризонтален 130
,
вертикален 67.4О

О

Акумулатор
Вид

Li-polymer

Зарядно напрежение

5V

Капацитет

2000mAh

Заряден ток

500mA

Максимална утечка

450mA/4.2V

Време за пълно зареждане

около 3 часа

Време на работа

около 4 часа

ИЗПОЛЗВАНЕ

ФУНКЦИИ
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1. Правилният начин за носене
на каската, с покрито чело

DV ключ – Продължително натискане за вкл/изкл на камерата
WiFi сдвояване – WiFi вкл/изкл
Старт/стоп бутон – За снимки или видеоклипове
Регулатор – Регулира размера на каската
Камера – Основа
Нулиране – Пълно изключване
LED индикатор – При включено свети зелено,
WIFi режим свети синьо, при зареждане свети червено
DV микрофон – Основа
Звук – Отвори на високоговорителя
Bluetooth LED индикатор – Примигва бързо когато
няма връзка, свети в синьо когато има връзка, примигва
бавно когато свири музика или заснемате видеоклипове
Bluetooth микрофон – Основа
Bluetooth бутон – Вкл/Изкл Bluetooth, Отговор/Приключване на
телефонно обаждане
Еднократно натискане за следваща песен / Продължително
натискане за увеличаване на звука
Еднократно натискане за предишна песен / Продължително
натискане за намаляване на звука
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2. Неправилен начин на носене
на каската, над челото
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4. Закопчайте и затегнете

Слот за SD карта – Максимум 128GB
Micro USB порт – За сваляне на данните от SD картата и зареждане на каската
Каишки – Закопчаване на каската
Омекотяваща вложка - За максимален комфорт
Закопчалка
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3. Поставете центъра
на страничните каишки
под ухото за да ви е удобно
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5. Нагласете подложката
под брадичката така,
че да Ви е удобно

6. Размерът на каската може да се променя
чрез регулиращия бутон. Завъртете по посока
на часовниковата стрелка за да стегнете
или завъртете в посока обратна
на часовниковата стрелка за да отпуснете

Източник на напрежение

БЕЗОПАСНОСТ
Моля, преди употреба на Airwheel C5 прочетете и се постарайте изцяло да разберете ръководството.

USB вход за връзка с компютър

ВАЖНО
Проверете следните неща, преди да използвате каската C5:
1. Проверете дали има пукнатини и драскотини по корпуса или износване на подплатата, които могат да повлияят на ефективността на шлема. Моля, поправете
го или го изхвърлете навреме, ако не е в добро състояние.
2. Проверете дали всички компоненти са закрепени.
3. Проверете дали всички функционални модули са в добро състояние, дали има достатъчно капацитет на батерията.

Фиг. 1

Фиг. 2

Внимание:
1. Не носете каската в дъждовно време.
2. Не почиствайте каската с вода, това може да доведе до късо съединение и да увреди електрическите компоненти.
3. Не използвайте перилни препарати за почистване.
4. Подмяната или премахването на оригиналните аксесоари е забранено.
5. Не използвайте каската, след като е претърпяла удар и има пукнатина.
6. Не използвайте C5 при шофиране или возене на мотоциклет.
7. Не използвайте C5 при строителни дейности, каската не замества строителната каска.
Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате каската. Носенето на C5 по правилния начин може да предотврати по-сериозни наранявания на
главата Ви, чрез поглъщане на част от ударната сила при инцидент. Въпреки това, не всички видове наранявания могат да бъдат предотвратени от тази каска. Тя
може да причини телесна повреда или увреждане собствеността на потребителя или на трета страна, ако не следвате ръководството за употреба и закона за
движение по пътищата. Компанията Airwheel и 10х ЕООД носи отговорност само за изправността на каската и НЕ носи отговорност за физическо нараняване или
увреждане на собственост при ползване на този продукт.

1 Повдигнете подплатата в предната част на каската както е показано на фиг.1, свържете Micro 5PIN USB кабел с източник на

напрежение (адаптор или компютърен USB порт - не са включени в комплекта), за да заредите батерията. При първа
употреба, виж фиг.2.

Високата температура (>43 градуса) може да увреди обвивката на каската. Не я поставяйте близо до източници на топлина.
Защитната функция на каската намалява с времето поради влиянието на много фактори като евентуални пукнатини от удари, излагане на
замърсяване и вредни вещества, както и дълго излагане на слънце и т.н.
Каската не трябва да се използва от деца, когато се катерят или извършват дейности, при които има риск от задушаване, ако детето увисне
на каската.

SD

Почистване:

Фиг. 3

Използвайте мека кърпа, напоена с малко спирт за да избършете корпуса на каската, вътрешната страна и аксесоарите.
Използвайте специална кърпичка за почистване на обектива на камерата.

Съхранение:
Да се съхранява на сухо и проветриво място при стайна температура. Батерията има нужда от пълно зареждане поне един път в месеца.
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Както е показано на фиг.3 повдигнете подплатата в предната част, поставете SD картата в посоката указана със стрелка. За
да я извадите, натиснете SD картата.

