
 

  

C550i 

 ספר משתמש



 !עשית בחירה חכמה. C550iיטה 'תודה על שרכשת את צ

בטיחותית לנהג שתפקידה לעזור  GPSהוא מערכת  C550iיטה 'צ

היא . וכן על רישיון הנהיגה שלך, להגן עליך ועל המשפחה שלך

תתריע בפניך על מיקומי מצלמות מהירות ואור אדום ועל סכנות 

 . חות"ותסייע לך להישאר בטוח וללא דו, רבות אחרות בזמן נהיגה

 

 לרישום תעודת אחריות ועדכונים של בסיס הנתונים

 . שלך c550i-לרישום ועדכון ה SpeedCheetah.co.il הנך מוזמן לבקר באתר

 בסיס הנתונים של טריניטי 

, חדשה ומתקדמת ביותר המשמשת כגלאי מצלמות מהירות ואור אדום GPSא מערכת וה C550iיטה 'צ

וכך היא מספקת את הטווח , באופן מלא 0.2שנועדה למקסם את הפוטנציאל של מסד נתוני טריניטי 

הנמצאת  GPSיותר מכל מערכת בטיחות נהג מבוססת , קוליות התרעותהרחב והמפורט ביותר של 

 .בשוק

כדי להישאר מעודכנים ביחס למצלמות שהותקנו ' חבילת החברות'שת כולל את מכשיר הציטה שרכ

שלך עם העדכונים האחרונים למסד נתוני טריניטי באמצעות המחשב  C550i-קל לעדכן את ה. לאחרונה

לעזרה  dcheetah.co.ilwww.speeנא לבקר באתר , במידה ויש לך שאלות כלשהן. האישי שלך

 .ותמיכה

 כיצד לעדכן את המכשיר

 .ישלחו אליך במייל הוראות מפורטות כיצד לעדכן את המכשיר לאחר ביצוע רישום ראשוני באתר

 

http://www.speedcheetah.co.il/
http://www.speedcheetah.co.il/


 הפעלה בפעם הראשונה 

ולאחר מכן חבר את הקצה השני , הכנס את תקע החיבור למקור הכוח לשקע מצית הסיגריות של הרכב

 .מואר על תקע החשמל ON/OFFיש כפתור . C550iשל  v20לשקע החשמל 

 .לפני הצגת מספר גרסת בסיס הנתונים הקיימת במכשיר, כל הנוריות תידלקנה לזמן קצר

 .התצוגה תראה את השעה הנוכחית ואת מהירות הנהיגה שלך, טוב GPSמקבל אות  C550i-ברגע ש

 

 מקומות מומלצים להתקנה

קטן ולכן תוכל להתאים  C550i-ה

להתקנה בתוך הרכב במספר 

 .מקומות שונים

אם תתקין את המערכת מעל 

תוכל לקפל את , למראה האחורית

הכבל מתחת לגימור שמסביב 

. לזכוכית ובמורד המשקוף

-תוכל להתקין את ה, לחילופין

i552c   על לוח המחוונים בעזרת

 . הבסיס המגנטי המצורף

 

 

 



  C550iהתכונות המיוחדות של 

 .הגדרת שמע נפרדת לכל סוג של התרעה בהתאם להעדפותיך

 .בחר במרחקי אזהרה שונים עבור סוגים שונים של מצלמה - התאמה אישית של מרחקי התרעה

 .בהירות מסך מתכווננת

 .התצוגה תואר רק בזמן התרעה, או לנהיגה בלילה, לשמירה על דיסקרטיות – מצב כהה

 .הפעלה מהירים של השמע להתרעה הנוכחית/כיבוי – ת התרעההשתק

 .בטל במהירות את ההתרעה הנוכחית אם נדרש - בטל התרעה

 .בשקט אם אתה נוהג מתחת להגבלת מהירות ידועה C550iשומר את  - מצב לחישה

 .משמש להתאמת מהירות ההתרעה כך שתתאים לסגנון הנהיגה שלך – מרווח מהירות

 .הקטנה אוטומטית של מרחק ההתרעה במהירויות איטיות יותר - משתנהמרחק אזהרה 

 .השמעת צליל בכל פעם בה אתה חורג מהמהירות הקבועה מראש שלך - הגבלת מהירות אישית

 .מיקומים אישיים 46אחסון של עד  - מקומות אישיים

 .לך מדי פעם יזכיר C550i-ה, שבועות 4אם שכחת לעדכן במשך  - תזכורת לעדכון מסד הנתונים

 .התחלת מכשיר ללא צליל התחלה

 .מצב הדגמה

 . כדי לאפשר התאמה של ההגדרות USBהפעלה באמצעות המחשב עם כבל ה 



 תכולת האריזה 

2 X C550i 

2 X כבל מתח להתקנה קבועה 

2 X  כבלUSB 

2 X בסיס מגנטי 

2 X תפס ואקום 

2 X מדריך התחלה מהיר 

 תיאור החומרה 

A  הזנת מתחV20 

B  שקע למיקרוUSB 

C רמקול 

D סימן למיקום תפס הואקום 

E סימן למיקום הבסיס המגנטי 

F שקע לאנטנה חיצונית ל-GPS 

G  שקע לאוזניות 

 



 תיאור החומרה 

A ספידומטר  E ש"מחוון קמ 

B מחווני זמן  F ספירה לאחור של מרחק 

C מרחק/זמן  G חיווי מרחק 

D  כיוון נסיעה  H  חיווי מצב חשוך 

 

 

 

 

 

 

 הפעלת המקשים 

 

 

 

 



 הסבר של פונקציות נוספות 

במהלך  למטהאו  למעלהעל ידי לחיצה על הכפתורים  C550i-ניתן להתאים את הווליום של ה - ווליום

כפי שתתוארנה , מבצע פונקציות שונות למטההכפתור , במהלך התרעה. נהיגה רגילה או במצב נייח

 .להלן

תקבל התרעה בפעם הבאה . שלך C550i-הם נקודות שאתה יכול לשמור בזיכרון של ה מקומות אישיים

אתה חייב לנהוג . מקומות אישיים 46תוכל לאחסן עד . שבה תנהג לקראת נקודה שמורה זו באותו הכיוון

-לכן נא לבקש מהנוסע לידך להפעיל את ה, כדי לשמור מיקום אישי חדש( GPSושתהיה לך נעילת )

C550i בזמן נסיעה ליד  למעלהלחץ לחיצה ארוכה על הכפתור , לאחסון מיקום אישי חדש. בשבילך שלך

לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור , להסרת מקום אישי אחד בעת נהיגה. הנקודה שאתה רוצה לשמור

 .תוכל למחוק את כל מקומות האישיים דרך התפריט הראשי. במהלך ההתרעה למטה

ק במהירות את השמע של ההתרעה הנוכחית על ידי לחיצה על מאפשרת לך להשתי השתקת התרעה

התצוגה של . שוב למטהתוכל לחדש את ההתרעה הנוכחית על ידי לחיצה על הכפתור . למטהכפתור 

 . משיך לפעול כרגיל אם תשתיק את ההתרעה הנוכחיתי C550i-ה

-ה. למטההכפתור מאפשר לך לבטל את ההתרעה הנוכחית במהירות על ידי לחיצה על  בטל התרעה

C550i יחזור למצב נהיגה רגיל ויתריע על המיקום הבא במסד הנתונים כרגיל. 

. ביחד לכמה שניות כדי להתחיל במצב הדגמה ולמטה למעלהלחץ לחיצה ארוכה על  -מצב הדגמה 

 .יושמעו מספר התרעות כדוגמא

למחשב  USB-ה לחץ לחיצה ארוכה על לחצן כלשהו בעת חיבור כבל - USBהפעלה באמצעות 

, במחשב שלך" לא מוכר USBהתקן "תוכל לראות אזהרת . ולביצוע שינויים בתפריט C550i-להפעלת ה

 .שלך יעדכן באופן רגיל לאחר שתנתק ואז תחבר אותו מחדש C550i-אבל ה

 

 



 התאמת פרטי התפריט

 . שוב ושוב MENUעבור בין אפשרויות התפריט על ידי לחיצה על 

 . למעלה ולמטהכוון את הגדרות התפריט על ידי לחיצה על לחצני 

 . מהתפריט הראשי MENUהתפריטים על ידי לחיצה על לחצן -היכנס להגדרות תת

 . MENUשמור והתקדם אל התפריט הבא להגדרה על ידי לחיצה על לחצן 

ות אם אתה שני 22או פשוט המתן ) MENUשמור וצא מהתפריט על ידי לחיצה ארוכה על לחצן 

 (. בתנועה

 

 י מסך צילומ

 מוצג לאחר הפעלת המערכת 

  (בדוגמא הזו 5222) גרסת בסיס הנתונים 

 

 תצוגת התרעה 

 



 מרחק עד להתרעה מהבהב אם המהירות מעל לגבול המותר

 'מ 222-כל שורה של ספירה לאחור שווה ל

 GPSחיפוש אחר אות 

 

 שמירת מיקום אישי חדש 

 

 תצוגה נורמלית 

 

 מוכן לעדכון, חיבור למחשב

 

 

 



 C550iמבנה התפריט של 

  התצוגבהירות  1

 (אידיאלי לנהיגה בלילה)עמום = 2

 בינוני= 0

 (אידיאלי לנהיגה ביום)חזק = 3

 

 מצב חשוך 2

-נורית דיסקרטית אחת תישאר מוארת כדי שתדע שה. מצב חושך מכבה את התצוגה עד שיש התרעה

C550i פועל כהלכה. 

התצוגה תתפקד , אם תלחץ על לחצן כלשהו בזמן מצב חשוך. התצוגה תתפקד כרגיל, התרעהבמהלך 

 .התצוגה תכבה שוב לאחר כמה שניות. כרגיל כדי שתעשה את ההתאמות הנדרשות

 מצב לחישה 3

אם אתה עובר את המהירות . מצב לחישה משאיר את השמע מושתק כשאתה מתחת למהירות המותרת

 .השמע הרגיל יתחדש עד ששוב תאט, המותרת בזמן התרעה

 22%אם יש לך הגדרת מרווח של , לדוגמא. מצב לחישה יכלול את הגדרת סובלנות המהירות שלך

מעל המהירות  22%-מצב לחישה יהיה פעיל עד שתרד אל מתחת ל, לחריגה מהמהירות המותרת

 .המותרת בזמן התרעה

מצב לחישה לא יפעל וההתרעה תישמע  ,אם המהירות המותרת במיקום שמור אינה ידועה: הערה

 .כרגיל



 מרחקי התרעה מותאמים אישית   4

מרחקי התרעה מותאמים אישית מאפשרים לך להתאים את מרחק האזהרה לכל סוג של התרעה 

תוכל להגדיר את מרחק ההתרעה , אם אינך רוצה לקבל אזהרות לסוג מסוים של התרעה. בנפרד

 . OFF-המותאם אישית כ

אשר מפחית באופן אוטומטי את מרחק ההתרעה ', מרחק התרעה משתנה'ים גם על הפעלת אנו ממליצ

 . במהירויות נמוכות יותר

 :ואפשרויות התרעותסוגים של 

 מצלמות אור אדום   -  מצלמות מהירות -

 חות"מצלמות ללא דו -                  ז"מצלמות ניידות ואזורי אכיפת ממל -

 מצלמות במנהרה   -(ממוצע)לנקודה  מצלמות מהירות מנקודה -

 מיקומים אישיים    -יציאה מקטע מנקודה לנקודה  -

 התרעות בכיוון הפוך     -מקומות בטוחים -

 מקומות של התרעות מידע -

אינו  גלאי רדאר או  C550i-ה. מצלמות ניידות הם מקומות שבהם נראות לעתים קרובות מצלמות ניידות

המכשיר יתריע במקומות  שפעמים רבות בהם . רדאר או לייזר בזמן אמת" היזה"כך שהוא לא , לייזר

מיקומי מידע משמשים כאשר טוב שתהיה אזהרה מראש על אזורים שייתכן . טוב שתהיה אזהרה מראש

כיוון הפוך הן אזהרות כאשר  התרעות. כגון עקומות מסוכנות, ותרצה להקדיש להם תשומת לב מיוחדת

. אבל לא יכול לקבל קנס מכיוון שהמצלמה היא בכיוון הנסיעה שלך, מצלמה פעילהאתה נוסע לכיוון של 

 .מצלמות כביש מהיר הינן מצלמות על כבישים מהירים



, במהלך קטע מהירות מנקודה לנקודה: (מהירות ממוצעת)הערה חשובה על קטעים מנקודה לנקודה 

אם הקטע הוא מאוד . כחי שלךהמהירות הממוצעת שלך מחושבת מהתחלת האזור ועד למיקום הנו

אפשר יהיה לקבל , המהירות הממוצעת שלך תחושב בין כל מצלמה או קבוצה של מצלמות, ארוך

כך , אך שתהיה מהירות ממוצעת גבוהה בין שתי נקודות כלשהן, מהירות ממוצעת נמוכה לכל האזור

 .שחשוב להישאר תמיד בתוך מגבלת המהירות

 יתר-התרעות על מהירות  5

כאשר תתקרב למיקום , מהירות יתר הן צפצופים שיישמעו אם תישאר מעל למהירות המותרת עותהתר

 התרעותאם תכבה את . תוכל לבחור להפעיל או לבטל אותם לכל סוג של התרעה. מסד הנתונים

אבל לא תקבל הודעה אם תחרוג , המהירות המופרזת תשמע את האזהרות הרגילות לכל התרעה

 .אשר תתקרב למיקום של מסד הנתוניםמהמהירות המותרת כ

ומרווח להתרעות על  מהירות יתר -יתר עובדות עם אזהרה רציפה על מהירות יתר-התרעות על מהירות

 .שלך C550i-המכווננות בכוונון עדין בהתאם לרצונך להפעיל את ה

 מרחקי התרעה משתנים  6

 .ירויות איטיות יותרמרחק התרעה משתנה מקטין באופן אוטומטי את מרחק ההתרעה במה

 מרווח בטחון להתרעות על מהירות   7

המרווח להתרעות על מהירות מאפשר לך להגדיל את מהירות הפעלת ההתרעה למעל  למהירות 

 .המותרת

יתר עד שתנהג במהירות העולה על -לא תקבל כל אזהרות על מהירות, 22%-אם תבחר ב, לדוגמא

 .מעל המהירות המותרת 22%

אבל פונקציה זו לא חלה על מצלמות מהירות , על מהירות עובדת גם עם מצב לחישה התרעותסובלנות ל

 .באזורים מנקודה לנקודה



 אזהרת מהירות יתר רציפה  8

 .על מהירות יתר התרעותאזהרת מהירות יתר רציפה שולטת בתדירות ה

 .המותרת הפעלת הפונקציה תיתן התרעה קבועה על מהירות יתר כשאתה נוהג מעל למהירות

אם אתה  2ולאחר מכן עוד פעם  2כיבוי פונקציה זו פירושו שהתראת מהירות היתר תצפצף רק פעם 

מטר מהמיקום השמור אם אתה עדיין  55צפצוף התזכורת השני יהיה  . חורג מהמגבלה בזמן ההתרעה

 .נוהג מעל למהירות המותרת

 צליל התחלת התרעה  9

 .זה הצפצוף המושמע בתחילת ההתרעה. אשוניפונקציה זו שולטת בצליל ההתרעה הר

 "עבר"צליל  11

 . פונקציה זו שולטת בצליל האישור לאחר שעברת את מיקום ההתרעה

 GPS-כיוון מהירות ה 11

 C550i -אתה יכול לכוון את ה, C550i  -אם המהירות שלך היא מעל או מתחת למהירות המוצגות ב

למהירות של  GPS-כדי להתאים באופן הדוק יותר את המהירות של ה GPS-במדויק על המהירות של ה

 .הרכב

  GPSאיבוד אות  12

איבד  C550i-צלילים אלה יודיעו לך בכל פעם בה ה. GPSפונקציה זו שולטת בצלילי איבוד ומציאת אות 

 .OFFעבור למצב , אם אתה רוצה הפעלה שקטה לחלוטין. שלו GPS-את אות ה

 יחידות מהירות 13

 .מיילים לשעה=  0. מ לשעה"ק=  2



 מחק את כל המיקומים האישיים 14

כדי לאשר את הבחירה  MENUלחץ על . אפשרות זו תמחק את כל המקומות האישיים השמורים שלך

 .שלך

 שחזור הגדרות יצרן 15

כדי לאשר את הבחירה  MENUלחץ על  . אפשרות זו תשחזר את ההגדרות שהותקנו על ידי המפעל

 .שלך

 כיוון שעון 16

תוכל לכוון אותו כדי שיתאים לאזור הזמן , לא מציג את השעה הנכונה GPS-אם השעון האטומי של ה

 .הנוכחי שלך

 מהירות אישית תרעת מעברה 17

הפונקציה של מגבלת מהירות אישית תשמיע צליל בכל פעם שתחרוג מהגבלת המהירות שקבעת 

תוכל לחזור . יוצג על לוח התצוגה כל עוד אתה נשאר מעל למגבלת המהירות האישית שלך PL. לעצמך

 .פעם אחת למטהאל התצוגה רגילה על ידי לחיצה על החץ 

 .22-בחר ב, אם אינך רוצה להשתמש בתכונה זו

 

 שירות

אנא היכנס לדף התמיכה שלנו באתר , יטה שלך'אם מסיבה כלשהי מתפתחת תקלה במוצר הצ

  www.speedcheetah.co.il .אנא שלח מייל ל, אם הבעיות נמשכות- 

support@speedcheetah.co.il . ל"שעות לתשובה בדוא 64שים לב שיש זמן תגובה של. 

http://www.speedcheetah.co.il/
mailto:support@speedcheetah.co.il


נציגי שירות הלקוחות . הבא אותו לשרות טכני לחנות ממנה נרכש, יטה שלך זקוק לתיקון'אם מכשיר הצ

לנקב או , אסור לפתוח. אל תנסו לטפל במוצר זה בעצמכם. הידידותיים שלנו ישמחו לעזור תמיד במייל

 . לפרק את המוצר או מדבקת האחריות

 אחריות מוגבלת

Cheetah Advanced Technologies Ltd. ים כלשהם בחומרים אחראית למוצרים שלה כנגד פגמ

 .בכפוף לתנאים ולהגבלות הבאות, ובעבודה לתקופה של שנה אחת ממועד הרכישה המקורי

 .ואינה ניתנת להעברה, אחריות זו מוגבלת לבעלים המקוריים

, אחריות זו אינה חלה אם המספר הסידורי הוסר או אינו קריא או אם המוצר היה נתון לשימוש לקוי פיזי

 .קולפה/או אם מדבקת האחריות נפרצה. שינוי או בדיקה פנימית, התקנה לא נכונה

במסגרת כתב אחריות זה מוגבלת  .Cheetah Advanced Technologies Ltdהאחריות הבלעדית של 

 .החלפת המוצר, על פי שיקול דעתה, לתיקון או

 .'תקעים וכד/האחריות איננה כוללת שבר מכל סוג שהוא כולל שבר של שקעים

Cheetah Advanced Technologies Ltd. מפורשת או משתמעת, מסירה מעצמה כל אחריות אחרת ,

 .כולל אחריות של התאמה לכל מטרה או סחירות מסוימת

Cheetah Advanced Technologies Ltd.  לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנובע

שמעכבת את הפעולה הנכונה של  מהשימוש או משימוש לרעה במוצר זה או מכל אירוע הנובע מהתקנה

 .כרית האוויר או כל דבר אחר במערכת הרכב

 .המפרטים והמחירים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת, התכונות

 .רישיון זה מכיל הגבלת האחריות. יטה כפוף להסכם הרישוי'השימוש במוצרי תוכנת צ

 .www.speedcheetah.comניתן לקרוא את תנאי הרישיון שלנו באתר 

http://www.speedcheetah.com/


 

 זכויות יוצרים ועמידה בתקנים 

 . סקוטלנד, .Cheetah Advanced Technologies Ltd©  כל הזכויות שמורות

כל . סקוטלנד, .Cheetah Advanced Technologies Ltdהוא סימן מסחרי רשום של " יטה'צ"

 .בהתאמה, בעליהםהסימנים המסחריים האחרים הם רכושם של 

Cheetah Advanced Technologies Ltd.  שכל המידע הכלול במדריך  להבטיחעשתה כל מאמץ כדי

 Cheetah Advanced. המידע כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת, עם זאת. זה מדויק ואמין

Technologies Ltd. למקרי  ולא; לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או עריכה או השמטות במסמך זה

מסמך זה מכיל מידע המוגן על ידי זכויות . נזק ישיר או עקיף כתוצאה מביצוע או שימוש בחומר זה

 -שום חלק ממסמך זה לא יצולם או ישוכפל בכל צורה שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב מ. יוצרים

Cheetah Advanced Technologies Ltd. . 

Cheetah Advanced Technologies Ltd.  מכריזה כי מוצר זה עומד בדרישות המהותיות ובהתניות

 .EC/1999/5רלוונטיות אחרות של הנחייה 

ההפעלה כפופה לשני התנאים . FCC-של תקנות ה 25זה תואם את חלק  מכשיר

מכשיר זה חייב לקבל כל ( 0-ו, מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה( 2: הבאים

 . ום להפעלה לא רצויהכולל הפרעה העלולה לגר, הפרעה נקלטת

או טלוויזיה שנגרמה על ידי שינויים לא  רדיוהיצרן אינו אחראי לכל הפרעת : הערה

שינויים כאלה עלולים לגרום לביטול סמכותו של המשתמש . מורשים בציוד זה

 . להפעיל ציוד זה


