Goclever DVR Extreme Gold Software Update
1. Wersja software: GCDVRXTRG1407
2. Software jest przeznaczony do kamer z numerami seryjnymi:
GCDVRXTRG1401xxxxx i GCDVRXTRG1406xxxxx
3. Lista zmian:
GCDVRXTRG1407:
-Usunięto: Datę i godzinę w filmach nagrywanch w trybie sportowym.
GCDVRXTRG1406:
-Dodano: Menu OSD.
-Dodano: Nagrywanie filmów w rozdzielczości HD1280x720@60 fps.
-Dodano: Nagrywanie filmów w rozdzielczości HD1280x720@30 fps.
-Dodano: Nagrywanie filmów w rozdzielczości VGA 640x480@30 fps.
-Dodano: Ochrona plików poprzez G-Sesnor (poziomy czułości: niska, średnia,
wysoka, wyłączony)
-Dodano: języki menu (PL, FR, ES, PO, DE, IT, RU, CZ)
-Dodano: Automatyczne wygaszanie LCD (15s, 30s, 60s)

Przycisk zmiany trybu
(sport/samochód/zdjęcia/przeglądanie)
Przycisk kamery
Przycisk menu
Przycisk ON/OFF
Dioda LED
4. Wgrywanie nowego oprogramowania
a. Pobierz plik z software (FW96650A.bin) ze strony www Goclever (katerogia
kamery, produkt DVR EXTREME GOLD, zakładka „pomoc”)
b. Upewnij się, że bateria jest naładowana. Doładuj ją przez przynajmniej 30
minut.
c. Sformatuj kartę micro-SD i skopiuj na nią plik FW96650A.bin.
d. Otwórz dolną pokrywę, wyjmij baterię.
e. Włóż kartę micro-SD z wgranym plikiem FW96650A.bin.
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Włoż baterię i zamknij dolną pokrwę.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 4 sekundy aby włączyć kamerę.
Dioda LED zacznie mrugać na niebiesko: kamera wgrywa nowy software.
Poczekaj kilka sekund, dioda led zgaśnie: kamera zakończyła wgrywanie.
Otwórz dolną pokrywę, wyjmij baterię.
Wyjmij kartę micro-SD, usuń z niej plik FW96650A.bin.

5. Poruszanie się po menu i zmiana opcji
a. Upewnij się, że kamera nie nagrywa filmów.
b. Naciśnij przycisk menu przez 4 sekundy.
c. Usłyszysz krótki dźwięk. Na ekranie pojawi się menu.
d. Aby poruszać się po menu używaj przycisku menu (ruch w dół), przycisku
zmiany trybu (ruch w górę), przycisku kamery (akceptacja wyboru).
e. Aby zmienić język menu przejdź do pozycji menu z ikoną która przypomina
literę „A”. Zaakceptuj wybór przyciskiem kamery. Wybierz język poruszając się
po liście przyciskami zmiany trybu i menu. Aby zaakceptować wybór języka
nacisnij przycisk kamery.
f. Aby wyłączyć menu OSD przytrzymaj dwukrotnie, przez 4 sekundy przycisk
menu.
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