
DrivePro Body Toolbox
Посібник користувача
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1. Поддерживаемые модели
Нагрудные камеры

DrivePro Body 70
DrivePro Body 60
DrivePro Body 30
DrivePro Body 52
DrivePro Body 20
DrivePro Body 10B
DrivePro Body 10A

2. Требования к системе
Software Download

Microsoft Windows 10 или более поздняя версия (64-bit)
macOS 10.14 или более поздней версии (Mac с процессором Intel)

3. Требования к оборудованию
Настольный или портативный компьютер, подключенный с помощью кабеля из комплекта
поставки
Поддержка Mac только с чипом Intel

For Windows OS

Требуется наличие установленной библиотеки Microsoft .Net Framework версии 4.6.1 или
более поздней.



https://uk.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox


4. Статус
На сторінці «Статус» (Status) відображено основну інформацію про камеру DrivePro Body,
зокрема, серійний номер пристрою, версію прошивки, мітку користувача та назву моделі.

Для зміни мітки користувача або функції синхронізації клацніть на

.
Щоб знайти пристрій, клацніть на

.
Для відтворення відео та перегляду фотографій клацніть на

.
To enable webcam mode, click on

.
Для початку резервного копіювання клацніть на

.



5. Настройки
На сторінці «Настройки» (Settings) можна настроїти параметри пристрою та відео.

НАСТРОЙКИ ПРИСТРОЮ (DEVICE SETTINGS)

Синхронізація часу з ПК (Sync time with PC)：при натисканні кнопки пристрій синхронізує
час з поточним часом на ПК.
Прихований режим (Stealth Mode)：увімкнення/вимкнення прихованого режиму роботи. Під
час ввімкненого режиму відключено світлові та звукові індикатори.

Варіанти：увімк. (on) / вимк. (off)
Світлодіодний індикатор (LED Indicator)：увімкнення/вимкнення світлових індикаторів під
час запису.

Варіанти：увімк. (on) / вимк. (off)
Зумер (Buzzer)：увімкнення/вимкнення зумера під час запису і увімкнення/вимкнення
пристрою.

Варіанти：увімк. (on) / вимк. (off)
Вібратор (Vibrator)：увімкнення/вимкнення вібратора під час запису і увімкнення/вимкнення
пристрою.

Варіанти：увімк. (on) / вимк. (off)



Кнопка збереження знімка (Snapshot Button)： Set the snapshot button long-pressed state
to turn on the infrared LED(only supported by DrivePro Body 30/10) / enable Wi-Fi function(only
supported by DrivePro Body 20/52) or audio record.

Варіанти：Infrared LED(only supported by DrivePro Body 30/10) or Wi-Fi function(only
supported by DrivePro Body 20/52) / Audio Recording

Інфрачервона підсвітка (Infrared LED)(only supported by DrivePro Body 30/10)： Select to
activate the Infrared LED manually or automatically.

Варіанти：Вручну (Manual) / Автоматично (Auto)
Audio Sampling Rate： Set the audio sampling rate format of the file.

Варіанти：22050 Гц / 24000 Гц / 32000 Гц / 44100 Гц / 48000 Гц
Reset Using Function Buttons： Press the power button and snapshot button at the same time
for five seconds to format and reset the device to the factory state. (default is OFF)



НАСТРОЙКИ ВІДЕО (Video Settings)

Роздільна здатність (Resolution)：встановити роздільну здатність/якість відеозапису.
Варіанти：1080p/60fps / 1080p/30fps / 720p/60fps / 720p/30fps / 480p

Формати відео (Video Format)：встановити формат запису кожного записаного відеофайлу.
Варіанти：MOV / MP4

Циклічний запис (Loop Recording)：перезапис старих файлів відео новими.
Варіанти：увімк. (on) / вимк. (off)

Тривалість відеозапису (Video Length)：встановити тривалість збережуваних відеозаписів.
Варіанти：3 хв / 5 хв / 10 хв

Частота світла (Light Frequency)：встановіть потрібну частоту джерела світла, щоб уникнути
мерехтіння зображення за штучного освітлення.

Варіанти：50 Гц / 60 Гц
Мікрофон (Microphone)：увімкнення/вимкнення мікрофона під час запису.

Варіанти：увімк. (on) / вимк. (off)
Режим записування за замовчуванням (Default Recording Mode)(only supported by
DrivePro Body 30/60/70)： Select the default recording mode.

Варіанти：режим буферизації/режим записування
Тривалість буферизованого відеозапису (Buffered Video Length)(only supported by
DrivePro Body 30/60/70)： Set the buffered video length to record footage that happens prior to
switching to Recording mode.

Варіанти：30 секунд / 60 секунд / 90 секунд / 120 секунд



Буферування аудіозапису (Buffering Recording Audio)(only supported by DrivePro Body
30/60/70)： Turn on/off the microphone during buffering mode.

Варіанти：увімк. (on) / вимк. (off)



МІТКА ВІДЕО

Мітка відео (Video Stamp)：відображення часу виконання запису та підпису відео.
Варіанти：увімк. (on) / вимк. (off)

Формат дати (Date Format)：встановлення формату дати.
Варіанти：РР/ММ/ДД (YY/MM/DD) або ММ/ДД/РР (MM/DD/YY) або ДД/ММ/РР
(DD/MM/YY)

Формат часу (Time Format)：оберіть формат часу: 12 (АМ/РМ) або 24 години.
Варіанти：24 год / AM/PM

Водяні знаки (Watermark)：відобразити водяний знак.
Варіанти：увімк. (on) / вимк. (off)



6. Інструменти
Сторінка «Інструменти» (Tools) відкриває доступ до функцій оновлення прошивки, форматування
диска або скидання настройок DrivePro™ Body до настройок за замовчуванням.

Оновлення мікропрограми (Firmware Upgrade)：встановити останню версію
мікропрограми.
Пароль (Password)：встановити пароль для вашого пристрою. Для подальшої роботи з
пристроєм необхідно ввести встановлений пароль.
Форматування диска (Format Disk)：форматування пам'яті вашого пристрою.
Скидання пристрою (Reset Device)：встановлення всіх настройок за замовчуванням або
видалення всього контенту і настройок.

Примітка

форматування диска та скидання настройок пристрою призведе до остаточного
видалення усіх даних.





7. Диспетчер файлів (File Manager)
На сторінці диспетчера файлів можна шукати і впорядковувати файли відео і фото, а також
редагувати фотографії.

Click on



to play the video on screen. Click on

to enlarge and play the video to full screen. With a GPS receiver, the paths can be displayed along
with the recorded video.
Click on

to switch to the map screen.
Click on

to edit the owner and category of the file.
Клацніть на

, щоб видалити відео або фото
Клацніть на

, щоб завантажити відео або фото.
Клацніть на

, щоб додати, видалити або редагувати «Власника» (Owner) і «Категорію» (Category) файлів.



8. Smart Detection
1. Go to "Smart Detection" in the main menu.
2. Select a file in the files list, the analyzing progress will start automatically to identify the faces in a

video and extract footage to the sidebar.

3. Select a footage to take a snapshot or switch to redaction mode.

4. Click "Snapshot" to take a snapshot, the snapshot will save to the same directory as selected video.



5. Click "Redaction" to switch to redaction mode.
6. In redaction mode, you can select at most 10 footages to blur.

7. Click "Apply" to start redaction process after selecting the footages. You can choose to remove
audio tracks or not.



8. Wait for the process to finish. The redacted video will save to the same directory as selected video.



9. Webcam

1. Click on

to enter webcam mode.

2. Switch to webcam mode.

Note

Currently, only DrivePro Body 30/60/70 supports this feature.





3. Click on

to enter the webcam test page.

4. On the webcam test page, confirm whether the live image is normal.



5. Click on

to enter the microphone test page.
6. On the microphone test page, confirm whether the microphone is receiving sound normally.



7. After completing the test, be sure to click on

or

to close the test page.
8. To exit the webcam mode, click on

, the instruction page for exiting the webcam mode will appear.





10. Team Sync

“Team Sync” is a function based on the Bluetooth technology, as soon as one body camera enters the
recording mode from the buffering mode; all other cameras in the same group automatically enter the
recording mode as well.

Please refer to the following procedure if you would like to enable the “Team sync” function.

1. Please connect your DrivePro Body 30/60/70 to the computer and run DrivePro Body Toolbox.
2. Please click on “Edit User Label”, and set “Team sync” from “Off” to “ your preferred team number”

based on your needs, you may select from 1 ~ 10 under Team Sync.

Note

Currently, only DrivePro Body 30/60/70 supports this feature.





3. After the settings are completed, you may remove your DrivePro Body from the computer.



11. Bluetooth wakeup

“Bluetooth wakeup” is a more advanced function than “Team sync”. Once Leader body camera enters
the recording mode, all other cameras in the same group will automatically enter the recording mode from
off status as well.

Please refer to the following steps if you want to enable the “Bluetooth wakeup” function.

1. Please connect your DrivePro Body 60 to the computer and run the DrivePro Body Toolbox.
2. Please click on “Edit User Label”, select your team number, and check off “Leader” to enable the

“Bluetooth wakeup” function.

Note

Currently, only DrivePro Body 60 supports this function.





3. Once the settings are completed, you may remove DrivePro Body from the computer.



12. Настройки
Щоб змінити настройки DrivePro™ Body Toolbox, клацніть на кнопку

розташовану у верхній частині сторінки. 
Змініть наведені нижче настройки відповідно до ваших вподобань.

Option Instruction

Auto run at Windows
startup

DrivePro Body Toolbox starts automatically when the computer is turned
on.

Minimize on startup
DrivePro Body Toolbox automatically hides in the hidden toolbar when
opened.

Language DrivePro Body Toolbox display language.

Auto back up
Automatically backup DrivePro Body device files just connected to the
computer.

Format disk after
backup is completed

After the backup is completed, the DrivePro Body storage space is
automatically formatted.

Secure Data Put the backed up files in a non-shared folder for storage.

Backup Folder Naming
Methods

The name of the folder where the backup files are stored, you can
choose "Device ID" or "User Name" to name it.

Path of backup Storage location for backup files.

Auto sync time with PC
Automatically synchronize the time of the DrivePro Body device just
connected to the computer.





More Help

If you cannot find the answer to your problem in this manual and are having difficulty with DrivePro Body
software or Transcend’s Body Cameras, please visit our Tech Support website at http://ua.transcend-
info.com/Support/contact_form

http://ua.transcend-info.com/Support/contact_form

