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Обзор устройства 
Благодарим Вас за приобретение нашего Wi-Fi видеорегистратора 
Playme Nembus. В данном устройстве используется 
широкоугольный объектив и светочувствительный видеосенсор, 
позволяющий обеспечить высокое качество видеосъемки. 
Благодаря встроенному Wi-Fi модулю и специальному приложению 
для смартфона можно осуществлять удаленную настройку, 
просмотр и скачивание видео на планшет или смартфон. Мы 
надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим 
требованиям и прослужит Вам долгое время.  
Меры предосторожности 
• Данный видеорегистратор относится к категории продуктов, 

предназначенных для записи изображений, и не имеет функции 
обеспечения безопасности пользователя. В случае аварии при 
использовании устройства пользователем и убытков, 
вызванных неисправностью продукта, а также потери 
информации при эксплуатации этого продукта, производитель 
ответственности не несет; 

• Цифровые электронные устройства чувствительны к внешним 
условиям эксплуатации, таким как, влажность и температура, а 
также к качеству карт памяти, сроку их службы и совместимости 
бренда. Из-за влияния дорожных условий, состояния 
транспортного средства, манеры вождения, неправильной 
установки устройства и т.д., производитель не может 
гарантировать, что каждое видео будет правильно сохранено; 

• Видео, записанное регистратором, предназначено только для 
справки. Если качество видео не соответствует требованиям, 
предъявляемым клиентом, то это не может служить основанием 
для предъявления претензий к качеству устройства; 

• Устройство должно эксплуатироваться только с оригинальным 
зарядным устройством и кабелем питания; 

• Рекомендуется использовать оригинальные высокоскоростные 
карты памяти емкостью 16 ГБ – 64 ГБ, Класса 10; 
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• Поскольку качество карт памяти неодинаково, и стертые данные 
карты влияют на срок службы, длительное использование 
приведет к снижению скорости и емкости. Пожалуйста, 
выбирайте карту памяти разумно. Не устанавливайте и не 
извлекайте карту памяти при включенном питании устройства, 
это может привести к повреждению карты. Наша компания не 
несет ответственности за несоответствующее использование 
карты памяти; 

• Данное устройство не является защищенным от влаги, пыли и 
песка. Попадание влаги или песка внутрь устройства может 
привести к выходу его из строя; 

• Не подвергайте устройство воздействию химических 
растворителей и держите вдали от сильных магнитных полей 
для предотвращения повреждения устройства; 

• В случае возникновения неисправности, не ремонтируйте 
устройство самостоятельно, Вам необходимо обратиться в 
официальный сервисный центр Playme. 

Комплект поставки 
Видеорегистратор — 1 шт. 
Автомобильное зарядное устройство — 1 шт. 
Кабель питания — 1 шт. 
Руководство пользователя — 1 шт. 
Комплект поставки устройства, его технические и функциональные 
характеристики могут быть изменены производителем без 
предварительного уведомления. 
Срок службы видеорегистраторов PLAYME, установленный 
производителем, составляет 2 года при условии, что они 
эксплуатируются в строгом соответствии с данным руководством. 
Является технически сложным товаром в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 №924. 
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Внешний вид 

Установка видеорегистратора 
1. Выберите наилучшее место установки 
видеорегистратора на лобовом стекле 
автомобиля. Протрите поверхность 
стекла чистой и сухой тканью. Достаньте 
из упаковочной коробки прозрачную 
наклейку, снимите с нее желтую разделительную бумагу и 
наклейте прозрачную наклейку изнутри на лобовое стекло 
автомобиля. После выравнивания выдавите пузырьки воздуха 
между электростатической наклейкой и стеклом. 
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2. Выньте видеорегистратор и монтажный кронштейн, 
подсоедините кабель питания и автомобильное зарядное 
устройство для питания регистратора. 
Используйте Wi-Fi для подключения 
мобильного телефона и наблюдайте за 
обзором камеры через приложение, 
оторвите защитную бумагу после 
определения наилучшего положения, приклейте видеорегистратор 
и плотно прижмите его к основанию, чтобы обеспечить надежное 
крепление клейкой и электростатических наклеек. После этого 
выполните окончательную настройку, чтобы убедиться в 
наилучшем ракурсе камеры. 
3. Вставьте карту памяти, после включения питания устройство 
автоматически начнет запись видео. После включения телефона 
вы можете настроить дополнительные функции, подключившись к 
мобильному приложению. 
Инструкция по эксплуатации 
Длительное нажатие кнопки питания в течение 3 секунд – 
включение / выключение видеорегистратора. 
Загрузка и установка приложения 
Пожалуйста, загрузите приложение, чтобы облегчить 
использование устройства. Устройство можно использовать для 
передачи видео с помощью мобильного приложения, а также для 
загрузки видео и изображений. Приложение можно установить, 
отсканировав QR-код ниже или выполнив поиск в магазине 
приложений.  
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Включите Wi-Fi на телефоне, выполните поиск устройства, чтобы 
подключиться к точке доступа Wi-Fi. Имя точки доступа Wi-Fi: 
Nembus-XXXXXXXX. Пароль для подключения: 12345678 
Технические характеристики 

Кнопка Функция 
Процессор Allwinner V831, Cortex A7@ 800 МГц 
Матрица 1/2.9”, 2 Мп (GC2053) 
Объектив F1.6, угол обзора 142° 
Разрешение видео 1920х1080 30 к/с 
Формат видео MР4 (H.264) 
Формат фото JPEG (разрешение 4032х3024) 
Динамик 0.8 Вт 
Микрофон Всенаправленный с шумоподавлением 
G-сенсор Встроенный 
Wi-Fi XR819,2.4G, IEEE802.11.b/g/n 
Приложение viidure APP (Android / iOS) 
Карта памяти microSD, до 64 Гбайт (Class 10) 
Зарядное устройство         Вход 12-30 В, выход 5 В/2 А 
Суперконденсатор 5.5 В / 1.5 В 

Техническая поддержка 
Информацию о расположении авторизованных сервисных центров 
можно получить в местах приобретения товаров PlayMe, на сайте 
http://playme-russia.ru и по электронной почте - service@playme-
russia.ru 

http://playme-russia.ru/
mailto:service@playme-russia.ru
mailto:service@playme-russia.ru
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огляд пристрою 
Дякуємо Вам за придбання нашого Wi-Fi відеореєстратора Playme 
Nembus. У цьому приладі використовується ширококутний об'єктив 
і світлочутливий відеосенсор, що дозволяє забезпечити високу 
якість відеозйомки. Завдяки вбудованому Wi-Fi модулю і 
спеціальному додатку для смартфона можна здійснювати 
налаштування, перегляд і скачування відео на планшет або 
смартфон. Ми сподіваємося, що наш продукт буде відповідати всім 
Вашим вимогам і прослужить Вам довгий час. 
Запобіжні заходи 
• Даний відеореєстратор відноситься до категорії продуктів, 

призначених для запису зображень, і не має функції 
забезпечення безпеки користувача. У разі аварії виробник не 
несе відповідальності перед користувачем за збитки, викликані 
несправністю продукту, а також втрати інформації при 
експлуатації цього продукту. 

• Цифрові електронні пристрої чутливі до зовнішніх умов 
експлуатації, таким як, вологість і температура, а також до якості 
карт пам'яті, терміну їх служби та сумісності бренду. Через вплив 
дорожніх умов, стану транспортного засобу, манери водіння, 
неправильної установки пристрою і т.д., виробник не може 
гарантувати, що кожне відео буде правильно збережено; 

• Відео, записане реєстратором, призначене тільки для довідки. 
Якщо якість відео не відповідає вимогам, що пред'являються 
клієнтом, то це не може служити підставою для пред'явлення 
претензій до якості пристрою; 

• Прилад має знаходитися тільки з оригінальним зарядним 
пристроєм і кабелем живлення; 

• Рекомендується використовувати оригінальні високошвидкісні 
карти пам'яті ємністю 16 ГБ - 64 ГБ, Класу 10; 

• Оскільки якість карт пам'яті не однакова, і стерті дані карти 
впливають на термін служби, тривале використання призведе до 
зниження швидкості і ємності. Будь ласка, вибирайте карту 
пам'яті розумно. Не встановлюйте і не виймайте карту пам'яті 
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при включеному живленні пристрою оскільки це може призвести 
до пошкодження карти. Наша компанія не несе відповідальності 
за невідповідне використання карти пам'яті; 

• Ваш пристрій не є захищеним від вологи, пилу і піску. Вологості 
або під впливом піску всередину може привести до виходу його 
з ладу; 

• Оберігайте пристрій від хімічних розчинників і тримайте далеко 
від сильних магнітних полів для запобігання пошкодження 
пристрою; 

• У разі виникнення несправності, що не ремонтуйте пристрій 
самостійно, Вам необхідно звернутися в офіційний сервісний 
центр Playme. 

Комплект поставки 
Відеореєстратор - 1 шт. 
Автомобільний зарядний пристрій - 1 шт. 
Кабель живлення - 1 шт. 
Керівництво користувача - 1 шт. 
Комплект поставки пристрою, його технічні та функціональні 
характеристики можуть бути змінені виробником без попереднього 
повідомлення. 
Термін служби відеореєстраторів PLAYME, встановлений виробником, 
становить 2 роки за умови, що вони експлуатуються в суворій 
відповідності з цією інструкцією.  
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Зовнішній вигляд 

Встановлення  відеореєстратора 
1. Виберіть найкраще місце установки 
відеореєстратора на лобовому склі 
автомобіля. Протріть поверхню скла 
чистою і сухою тканиною. Дістаньте з 
пакувальної коробки прозору наклейку, 
зніміть з неї жовту розділову папір і наклейте прозору наклейку 
зсередини на лобове скло автомобіля. Після вирівнювання видавіть 
повітря між електростатичною наклейкою і склом. 
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2. Вийміть відеореєстратор і монтажний кронштейн, підключіть 
кабель живлення і автомобільний зарядний пристрій для живлення 
реєстратора. Використовуйте Wi-Fi для 
підключення мобільного телефону і 
спостерігайте за оглядом камери через 
додаток, відірвіть захисний папір після 
визначення найкращого положення, 
приклейте відеореєстратор і щільно притисніть його до основи, щоб 
забезпечити надійне кріплення клейкою і електростатичних 
наклейок. Після цього виконайте остаточну настройку, щоб 
переконатися в найкращому ракурсі камери. 
3. Вставте карту пам'яті, після включення живлення пристрій 
автоматично почне запис відео. Після включення телефону ви 
можете налаштувати додаткові функції, підключившись до 
мобільного додатку. 
Інструкція з експлуатації 
Тривале натискання кнопки живлення протягом 3 секунд - 
включення / вимикання відеореєстратора. 
Завантаження і установка додатку 
Будь ласка, завантажте додаток, щоб полегшити використання 
пристрою. Пристрій можна використовувати для передачі відео за 
допомогою мобільного додатку, а також для завантаження відео і 
зображень. Додаток можна встановити, відсканувавши QR-код 
нижче або виконавши пошук в магазині додатків. 

Увімкніть Wi-Fi на телефоні, виконайте пошук пристрою, щоб 
підключитися до точки доступу Wi-Fi. Ім'я точки доступу Wi-Fi: 
Nembus-XXXXXXXX. Пароль для підключення: 12345678 
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Технічні характеристики 

кнопка функція 
процесор Allwinner V831, Cortex A7 @ 800 МГц 
матриця 1 / 2.9 ", 2 Мп (GC2053) 
об'єктив F1.6, кут огляду 142 ° 
Роздільна здатність 1920х1080 30 к / с 
формат відео MР4 (H.264) 
формат фото JPEG (дозвіл 4032х3024) 
динамік 0.8 Вт 
мікрофон Всеспрямований з шумозаглушенням 
G-сенсор вбудований 
Wi-Fi XR819,2.4G, IEEE802.11.b / g / n 
Додаток Відеокамера DV APP (Android / iOS) 
Карта пам'яті microSD, до 64 Гбайт (Class 10) 
Зарядний пристрій Вхід 12-30 В, вихід 5 В / 2 А 
суперконденсатор 5.5 В / 1.5 В 

Технічна підтримка 
інформаціюпро розташування авторизованих сервісних центрів 
можна отримати в місцях придбання товарів PlayMe, на сайт 
www.autoden.com.ua 

http://www.autoden.com.ua/
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