
 
 
Redpower DVR-***-N - Full HD WI-FI відеореєстратор 
прихованої установки 

Redpower DVR-***-N Dual – двоканальний (Full HD+ Full HD) 
WI-FI відеореєстратор прихованої установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Зміст 
Основні технічні характеристики 1 

Комплектація 2 

Підключення до бортової мережі 2 

Початкове налаштування 3 

Алгоритм роботи відеореєстратора 3 

Функція Low Frame 4 

Функція паркування (тільки для двоканальних реєстраторів) 4 

Кнопки на лицьовій панелі 5 

Меню програми RitmixCam 5 

Специфікація 8 

Терміни 7 

Приблизний час запису реєстратора 8 

Усунення несправностей 9 

Відгуки та відеоогляди 10 

Гарантійний талон 10 

 

Основні технічні характеристики: 
- Одноканальний Full HD (1920*1080) відеореєстратор з фронтальною камерою 120 
градусів по горизонталі, G сенсором і датчиком руху.  
- Або двоканальний Wi-FI відеореєстратор з двома Full HD камерами 120 градусів 
по горизонталі, G сенсором і датчиком руху 
- Функція "Паркувальний режим" - автоматичне включення запису на вимкненому 
автомобілі під час поштовху або удару 
- Функція Low Frame (в тестовому режимі) - запис протягом 24 годин після 
виключення запалення 
- Відеовихід для виведення картинки на монітор 
- Можливість використання задньої камери (в реєстраторах серії Dual) під час 
паркування 
- Автоматичний запис при старті. Постійний циклічний запис при заведеному 
автомобілі. Автоматичний запис при старті. Звукова і світлова індикація роботи 
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- Маркування дати і часу (автоматична синхронізація зі смартфоном) 

Комплектація: 
- WI-FI  відеореєстратор в коробі (кожусі) дзеркала заднього виду 
- Камера заднього виду з універсальним кріпленням на двосторонній скотч (в 
комплекті) або саморізи (тільки для Dual) 
- Дріт живлення і відео виходу 
- Гарантійний талон та інструкція 
- SD карта (немає в деяких моделях) 

Підключення до бортової мережі: 
Дана інструкція є універсальною і підходить майже до всіх автомобілів.  
1. Зняти штатний короб.  
- Якщо у вас автомобіль Volvo, Mercedes (крім DVR-MBML2) або LandRover (крім 
моделі DVR-LR), зазвичай знімається в такий спосіб: обхопіть короб двома руками і 
не сильно потягніть вниз.  
- Якщо у вас автомобіль Audi і Seat, Skoda або VW старше 2013 року з датчиком 
дощу, то спочатку знімається накладка, яка ближче до стелі, далі друга частина 
короба. 
- Якщо у вас автомобіль марки BMW або Skoda, VW (DVR-VAG), то для зняття короба 
вам необхідно розділити дві половинки короба. Щоб це зробити обережно - 
використовуйте банківську карту або її аналог (акційну картку магазину). 
 
2. Проведіть дріт живлення до реєстратора. У більшості випадків в блоці 
підсвічування салону немає постійного живлення (крім а/м Porsche), тому жовтий 
дріт (BAT) потрібно підключити до блоку запобіжників. 
В автомобілях марки Mercedes постійний плюс і масу можна взяти з живлення 
блоку клімату (знаходиться за бардачком). 
В автомобілях марки BMW F серії блок з постійним плюсом (BDC) знаходиться 
поряд з бардачком.  
У автомобілях марки Audi, які випускаються з 2015 року, постійний плюс можна 
знайти за педаллю газу. 
Якщо ви не зробите підключення постійного плюса правильно, то реєстратор не 
буде зберігати налаштування часу та / або працюватиме нестабільно! 
3. Не забудьте також підключити виникаючі плюс і масу 

Початкове налаштування: 
1.  Для правильної роботи одноканального відеореєстратора необхідна SD карта не 
менше 10 класу об’ємом від 4 до 32 GB. 
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Для правильної роботи двоканального відеореєстратора необхідна SD карта не 
менше 10 класу об’ємом від 8 до 128 GB. 
Перед початком роботи SD карту необхідно відформатувати. Відформатувати SD 
карту можна на комп'ютері або через додаток. Після форматування вставте SD 
карту в відеореєстратор. 
2. Встановіть на своєму смартфоні програмне забезпечення. На 2019 рік найкращий 
додаток для реєстраторів на чіпсеті Novatec - це RitmixCam. Цей додаток є 
найстабільнішим і підтримує перегляд відео з SD карти в режимі реального часу (не 
треба завантажувати відео на пам'ять телефона, магнітоли або планшета, щоб 
переглянути його). Програму Ви можете знайти в Google Play або App Store, 
набравши в рядку пошуку "RitmixCam". 
Так само можна використовувати програми Tima Cam, Finalcam, Lencenker і FN Cam.  
3. Через налаштування Wi-Fi з'єднайтеся з мережею CarDV. Далі запустіть програму 
і встановіть потрібні Вам налаштування. 
4. Цей пункт актуальний, якщо ви маєте сумніви, чи правильно підключено 
живлення відеореєстратора (найважливіше, щоб на жовтому дроті (BAT) не зникав 
плюс) і ви не можете подивитися, куди підключені дроти живлення.  
Виконайте наступні дії: після того як ви підключилися до відеореєстратору, 
відформатуйте карту через програму. І ввімкніть запис знову на кілька хвилин або 
більше. Далі вимкніть живлення автомобіля (наприклад, ввечері, коли ви 
залишаєте машину на стоянці або коли ви збираєтеся залишити автомобіль більш 
ніж на годину). На наступний день або більш ніж через годину з моменту 
останнього запуску, заведіть автомобіль (при цьому Wi-Fi на телефоні повинен бути 
вимкнений). Через кілька хвилин запустіть програму на смартфоні і з'єднайтеся по 
мережі Wi-Fi з відеореєстратором. Перевірте список відеофайлів. Якщо живлення 
підключено вірно, то в списку не повинно бути відеофайлів типу 2016.01.01 або 
2017.01.01 або з неактуальною датою. 

Алгоритм роботи відеореєстратора: 
- Час автоматично синхронізується з часом, який встановлено на смартфоні і далі 
зберігається після включення і виключення запалення авто (при правильному 
підключенні). 
- Запис починається автоматично при появі живлення на червоному дроті, тобто 
при ввімкненні запалювання. При ввімкненні відеореєстратор подає короткий 
звуковий сигнал. За звуковим сигналом можна зрозуміти є запис чи ні. Якщо 
реєстратор видає короткий сигнал при ввімкненні запалення і надалі не пищить, то 
це означає що запис здійснюється. Також присутня зовнішня графічна індикація у 
вигляді блимаючого діода. Після вимкнення запалення запис зупиняється через 30 
секунд або 1 хвилину. 
Реєстратор сигналізує про несправності (SD карти або самого реєстратора) 
декількома звуковими сигналами (більш одного). 
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- G сенсор спрацьовує також при вимкненому автомобілі, якщо був зафіксований 
удар або поштовх. Тривалість запису - 1 хвилина. У разі наявності захищеного 
змісту, що займає більш ніж 50% від об’єму SD карти - захист на захищену область 
припиняється. 

 

Функція Low Frame 
Ця функція (на даний момент в режимі тестування) дозволяє здійснювати 
відеозапис протягом 24 годин після вимкнення запалювання автомобіля. 
Ця функція активується / деактивується за допомогою оновлення програмного 
забезпечення (прошивки). Посилання та інструкцію по прошивці ви можете 
отримати, надіславши скан гарантійного талона на пошту dvr@redpower.ua.  
Після вимкнення запалювання, реєстратор переходить до режиму Low Frame (рідко 
блимаючий червоний індикатор). В даному режимі здійснюється відеозапис 
протягом 24 годин. Замість 30 кадрів на секунду (звичайний режим), реєстратор 
записує відео з частотою 1 кадр на секунду. Енергоспоживання знижується з 140mA 
до 100mA на годину. Після появи живлення на червоному дроті (ACC) реєстратор 
переходить в звичайний режим запису. 

Функція паркування (тільки для двоканальних реєстраторів) 
Якщо у вас є монітор з відеовходом, то ви можете використовувати задню камеру 
для паркування. 
Щоб на відеовихід реєстратора подавалася картинка тільки з камери заднього 
виду, підключіть червоний дріт (на дроті- подовжувачі) до плюса, який з'являється 
при ввімкненні задньої передачі. 
Щоб картинка з задньої камери була дзеркальна (за замовчуванням вона пряма), 
вам необхідно змінити прошивку. Посилання і інструкцію до прошивці ви можете 
отримати, надіславши скан гарантійного талона на пошту dvr@redpower.ua 

Кнопки на лицьовій панелі: 
Налаштування відеореєстратора через кнопки на панелі реєстратора 

Power 

Короткочасне натискання - вимкнення запису. З моменту 
звукового сигналу + 10 секунд можна витягти SD карту. 
Натискання кнопки Power протягом 2-3 секунд вимикає 
відеореєстратор і зв'язок по Wi-Fi. Короткочасне натискання 
вмикає відеореєстратор і / або запис 

Іконка з 
камерою 

Короткочасне натискання - перемикання режиму Wi-Fi (синій 
індикатор) та установки виведення (червоний індикатор) 
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R (Reset) Скидання налаштувань відеореєстратора. Після скидання 
налаштувань може знадобитися форматування SD карти 

Синя або 
червона 
лампочка 
індикатор 

Синій індикатор (режим Wi-Fi) або червоний індикатор (режим 
виведення) блимає з періодичністю раз в 1 секунду - 
здійснюється запис. 
Лампочка світиться постійно - запис зупинений. 
Лампочка блимає з постійною періодичністю (близько 5-10 
разів) з наступним вимкненням - несправна SD карта або інша 
помилка. 

Меню програми RitmixCam: 
1. Зайдіть в програму, натисніть іконку 

Wi-Fi (синій кружечок) і з'єднайтеся 
з мережею CarDV. Натисніть іконку 
"повернутися". 

2. Далі ви побачите в списку 
підключень (доступно для 
підключення) мережу з назвою типу 
Wi-Fi_CARDV.  

3. Натисніть червону кнопку (червоний 
кружечок) з ланцюжком. 

4. Натисніть кнопку повернутися 
(жовтий кружечок) і ви побачите 
зображення, яке знімає камера.  

Зарядка, індикація SD карти, прод. зап. 

 

Кнопки швидкого доступу до 
налаштувань (ліворуч-праворуч): 
швидке фото, яскравість, розташування 
камер (тільки для двоканальних), вкл / 
викл. мікрофон, режим WDR, прод. 
відеофайлів, налаштування G сенсора, 
переключити камеру. 
Фото, зупинити / запустити запис, 
налаштування 
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Зміна налаштувань розширення 

 

Штамп дати 

Включення функції WDR 

Циклічність відеозапису (1, 3, 5 хв) 

Датчик руху 

Автозапис 

Автомат. синхрон. часу 

Чутливість G сенсора 

Ввімкнення і вимк. мікрофона 

Мова камери 

Налаштування експозиції 

Автоматичне вимкнення 

Налаштування телеформату 

Швидке форматування карти 

 

Скидання налаштувань 

Зміна режиму Wi-Fi 

Зміна назви та пароля Wi-Fi камери 

Час, що залишився на карті пам'яті 

Версія прошивки 
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Режим перегляду аудіо-відео записів. 
Щоб переглянути відеозапис в режимі 
реального часу - натисніть іконку з 
прев`ю.  
Щоб завантажити відео на смартфон - 
натисніть червону іконку. 

 

Специфікація: 
 Технічні характеристики: 
 Чіпсет   Novatec NT96658 (або 96663 для Dual) 
 Сенсор  Sony 323 (6 скляних лінз) 
 Кількість пикселів  2,1 Мп 
 Розмір матриці  1/2,7 
 Кут огляду  120 градусів по горизонталі 
 Мікрофон  + 
 SD карта  Підтримка до 32 GB (до 128 GB для Dual) 
 Робоча температура  -20 до +50 C   

 Споживання струму 
1,2mA - у вимкненому режимі. 
140mA - після повного запуску 
100mA - при ввімкненій функції TimeLaps 

 Відео: 
 Відеорежими  1920*1080 (30 кадров на секунду) 
 Формат запису / відеокодек  MOV, підтримка Н.264 
 Режим запису  Циклічна 
 Фото 
 Роздільна здатність фото  1920*1080 
 Формат фотографій  JPEG 
 Налаштування 
 Тривалість запису  Вимк., 1 хвилина, 2 хвилини, 3 хвилини 

 Час   Автомат. синхронізація зі 
смартфоном, автомат. накладення на відео  

 WDR  + 
 Налаштування експозиції  -2/+2 
 Баланс білого  Автоматичний 
 G сенсор  Вимкнено, низький, середній і високий  
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Терміни: 
Баланс білого кольору: регулювання передачі кольору. Відеореєстратор з такою 
здатністю буде знімати вам якісне повнокольорове відео без засвічених 
фрагментів, з натуральними, природними кольорами. 
 

Експозиція: швидкість роботи електронного затвора. Якщо світлий час доби, то 
затвор запрацює швидко. У темний час доби повільно, щоб дати накопичитися 
енергії в матриці і потім її зчитати. Влітку, рекомендуємо виставити нейтральне 
значення "0". Взимку при короткому світловому дні рекомендуємо значення від -1. 
Це затемнить картинку, але дозволить уникнути зайвого засвічення картинки від 
зустрічних фар. Особливо це виражено на прикладі номерів машин, так як вони 
мають світловідбиваюче покриття. 

Датчик удару (G-сенсор або акселерометр): при зіткненні і навіть різкому 
гальмуванні, відеореєстратор записує поточний відеофайл в захищену від 
перезапису папку. Таким чином, навіть продовжуючи рух після дорожнього 
інциденту, вдасться зберегти запис, на якому зафіксовано безпосередньо момент 
аварії. 

Датчик руху (детектор руху): при появі поблизу автомобіля рухомих об'єктів, 
відеореєстратор реагує на них і починає запис. Ми рекомендуємо відключити цю 
функцію. 

WDR (Wide Dynamic Range или HDR): широкий динамічний діапазон - дозволяє 
знімати сцени, на яких одномоментно присутні сильно затемнені і пересвічені 
місця, в результаті виходить збалансована картинка по яскравості і контрастності, 
на якій буде добре видно як темні, так і пересвічені місця. 
 
Приблизний час запису реєстратора: 

Запис Одноканальний  Двоканальний 
8 GB 1 год 15 хв 40 хв 
16 GB 2 год 30 хв 1 год 15 хв 
32 GB 5 год 10 хв 2 год 30 хв 
64 GB Не підтримується 5 годин 
128 GB Не підтримується 10 годин 
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Усунення несправностей: 
Несправність Способи усунення 
Телефон або інший 
пристрій "не бачить" 
реєстратор по мережі WI-FI 

Можливо, реєстратор вимкнений (перевірте 
чи увімкнене запалювання) або не 
проводиться запис 

Телефон або інший 
пристрій не підключає 
реєстратор по мережі WI-FI 

Вимкніть автоперемикач мережі в 
налаштування Wi-FI телефону 

З'єднання по Wi-Fi 
встановлено, але програма 
не з'єднує з реєстратором 

Вимкніть передачу даних по мобільній 
мережі 

На реєстраторі лампочка 
індикації не блимає 

У SD слот встановлена несправна або повна 
SD карта. Відформатуйте SD карту. Для 
коректної роботи необхідна SD карта 10 
класу 

У меню програми не 
змінюються налаштування 
реєстратора 

Налаштування змінюються тільки при 
зупиненні відеозапису 

Немає з'єднання з 
додатком при зміні 
реєстраторів 

Видаліть попереднє з'єднання (іконка з 
кошиком) або встановіть додаток, 
попередньо видаливши старий 

Після встановлення 
реєстратора з'явилися 
перешкоди на радіо 

Відріжте роз'єм відеовиходу і покладіть 
масу на землю 

SD карти об’ємом 64 або 
128 не працюють (для Dual) 

Відформатуйте SD карту в форматі FAT32 

Не підходить (або ви забули 
змінений вами пароль) 
пароль до мережі Wi-FI 
реєстратора 

Спробуйте паролі 1234567890, 0123456789, 
99999999. Якщо ці паролі не підходять, 
напишіть на пошту dvr@redpower.ua, опишіть 
проблему, прикладіть фото гарантійного 
талона, і ми надішлемо вам прошивку, яка 
обнулить пароль 
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Відгуки та відео огляди: 
Залиште відгук по роботі відеореєстратора та отримайте винагороду 200 грн.  
Відгук повинен містити від 3 фото хорошої якості + текст. Або це може бути 
відео огляд (тривалість від 3 до 10 хвилин, де вказані нюанси установки в 
конкретний автомобіль, як працює і як управляється, особистий досвід і т.д. 
Перерахунок на телефон або банківську карту. 
Не залишайте відгук якщо у вас залишились питання по роботі приладу. 
Пошукайте відповідь в цій інструкції або зверніться до технічної підтримки. 
Надсилайте відгуки та відео на dvr@redpower.ua 

 
 


