
KASUTUSJUHEND 

AUTOKAAMERA 



Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu 

hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Hoidke 

juhend alles et seda vajadusel edaspidi 

lugeda.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tutvustus:  

Täname teid meie toote,  Quad HD 2560x1440P Digital Vehicle Dash Cam (Car 

Black Box) autokaamera ostu eest. Tegemist on kvaliteetse salvestusseadmega mis 

annab liikluses mugavalt ülevaate ümbritsevast. DAB201 on elegantse disainiga ja 

mugavaltkasutatav seade.  

Toote ülevaade:  

Tegemist on kvaliteetse kergeltkasutatava seadmega. Quad HD 1440P ning 

Ambarella A12-A55 protsessor pakub kõrgresolutsiooniga videot ka öösel, 

vajamata selleks infrapunaandureid. Seadmel on G-anduri võimekus, SOS 

hädaolukorrasalvestus, audiosalvestus, tsükkelsalvestus, liikumistuvastus, 

parkimisreziim, HDMI väljund ning ADAS funktsioonid: LDWS, FCWS.  Teiste 

sarnaste kaameratega võrreldes pakub käesolev mudel lisaks kaunist disaini ning 

väga lihtsat kasutamist. Tegemist on kaheldamatult esmaklassilise seadmega mis 

pakub kasutusnaudingut pikaks ajaks.  

Hoiatused: 

Järgige seadet kasutades alati selle kasutusjuhendit ning ohutusnõudeid.  

 Kaitske seadet niiskuse eest. Seade ei ole veekindel, kaitske seda igasuguste

vedelike ja vihmavee eest. 

 Ärge üritage seadet avada ega seda iseseisvalt parandada. Kui seadmel esineb

defekte, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga. 

 Kaitske seadet kuumuse, tolmu ning kemikaalide eest. Ärge kasutage keemilisi

puhastusvahendeid. Kasutage puhastamiseks pehmet niisket lappi. 

 Kasutage objektiivi puhastamiseks puhast pehmet niisket lappi. Puhastage

objektiiv ettevaatlikult, et seda mitte vigastada. 

 Soovitame kaamera sõidukist eemaldada, kui seda ei kasutata. See väldib

kaamera kahjustamist kuuma või külma käes. 

 Sõiduohutuse tagamiseks ärge opereerige kaamerat sõiduki juhtimise ajal.

 ADAS funktsioonid on mõeldud lisaohutuse tagamiseks, kuid need ei asenda

ohutut ning ettevaatlikku sõidustiili. 
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Seadme tutvustus ja nuppude kasutamine  Nupud ja nende kasutamine  

1)  GPS sisend/ AV väljund 2) HDMI väljund 3) Tuuleklaasikinnitus

4) 5) Sisselülitamine/ 6) MODE reziiminupp MicroUSB voolusisend/

Andmeväljund pildistamine

7) Menüü 8) SOS sündmuse nupp 9) Kõlar

10) Radiaator 11) Lainurkobjektiiv 12) Üles nupp/vaigistus sees/väljas

13) Alla nupp 14) OK/START või STOP  15) Mikrofon

    Videosalvestus 

16) MicroSD pesa 17) Reset 18) LCD

GPS sisend/ AV väljund 

GPS sisend: välise GPS mooduli ühendamiseks. AV pesa ei tööta AV väljundina kui 

seadmega on ühendatud GPS.  

AV väljund: töötab AV väljundina kui seadmega ei ole ühendatud GPS.  

MiniHDMI väljund (kaabel saadaval eraldi) 

HD videote vaatamiseks seadmega ühendatud teleriekraanil.  

Videoreziimil: Videote taasesitus. Vajutage Mode nuppu – vajutage Alla nuppu ja valige

video – vajutage esituseks OK.

Fotoreziimil: fotode vaatamiseks vajutage Mode nuppu – vajutage Alla nuppu ja valige 

fotod – vajutage esituseks OK.

Tuuleklaasikinnitus 

Kaamera kinnitamiseks tuuleklaasile:  

1) Puhastage kinnitusala klaasil. Eemaldage kilekaitse.

2) Kontrollige et kinnitus oleks avatud positsioonil.

3) Suruge seade vastu klaasi ning lukustage kinniti. Nii loote tugeva 

vaakumkinnituse klaasi ja seadme vahel. 

4) Ühendage kaamera auto miniUSB ühenduse kaudu; seejärel kinnitage 

kaamera kaamerahoidikuga. 

MiniUSB 

Voolusisend: kinnitag
 
e kaamera vooluallikaks kaasasolev miniUSB autolaadija.  Kaamera 

saab voolu kui auto  on käivitatud. See käivitab kaamera automaatselt, ning kui 

kaameras
 
se on sises tatud MicroSD mälukaart, algab automaatselt ka salvesta

 
mine. 

Autot välja lülitades katkeb kaamera vooluvarustus, ning kasutades sisemist pa tareid 

salvestab kaamera enne väljalülitumist video.  

4 
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MiniUSB 

Andmeväljund: ühendage kaamera kaasasoleva USB kaabli kaudu arvutiga, see võimaldab 

videofailid kaamerast otse arvutisse laadida.  

Märkus: ärge kasutage käesoleva kaamera kõrge resolutsiooniga videote vaatamiseks 

Windows Media Playerit. Soovitame kasutada videote vaatamiseks VLC Media Playerit, 

mille saate tasuta alla laadida aadressilt: www.videolan.org. 

Sisselülitamine/pildistamine 

Sisse/välja lülitamine: vajutage üks kord kaamera sisse lülitamiseks. Kaamera välja 

lülitamiseks vajutage ja hoidke all. Kui kaamera lülitub välja, siis selle punane indikaatortuli 

kustub.  

Pildistamine:  

Kui kaamera on sisse lülitatud ja töötab videosalvestusreziimil: vajutage kaks korda Mode 

reziiminuppu (kaamera lülitub nüüd fotoreziimile) – vajutage pildistamiseks

sisselülitamis/pildistamisnuppu.  

Märkus: pildistada saab kuni 50 fotot. Seejärel tuleb uute fotode salvestamiseks eelmised 

salvestatud fotod manuaalselt kustutada- seda saate teha arvutiühenduse kaudu.  

Lukustatud/lukustamata failid: vajutage Mode reziiminuppu liikumaks lukustatud ja 

lukustamata failide vahel.  

Mode reziiminupp 

Reziiminupp: kaameral on kolm tööreziimi, mille vahel saate reziiminupuga liikuda: 

videoreziim, fotoreziim ja taasesitusreziim.  

Videoreziim: 

Ekraani üleval vasakus nurgas kuvatakse videoikoon.  

Vajutage videosalvestuse alustamiseks/peatamiseks OK nuppu.  

Vajutage videosalvestusele audio salvestamise lubamiseks/keelamiseks vaigistus 

sees/väljas nuppu.  

Vajutage LCD ekraani sisse/välja lülitamiseks Alla nuppu. NB! Kaamera on sel juhul ikkagi sisse 

lülitatud, seda näete punase indikaatortule järgi.  

Seadete avamiseks/väljumiseks vajutage Menu menüünuppu.  

Fotoreziim:  

Ekraani üleval vasakus nurgas kuvatakse kaameraikoon.  

Vajutage pildistamiseks sisselülitamise/pildistusnuppu.  

Vajutage pildistamiseks OK nuppu.  

Vajutage LCD ekraani sisse/välja lülitamiseks Alla nuppu. NB! Kaamera on sel juhul ikkagi sisse 

lülitatud, seda näete punase indikaatortule järgi.  

Seadete avamiseks/väljumiseks vajutage Menu menüünuppu.   

Taasesitusreziim: 

Ekraani üleval vasakus nurgas kuvatakse vastav ikoon.  

Video taasesituseks: valige soovitud videofail kasutades üles/alla nuppe, valitud videofaili 

esitamiseks vajutage OK nuppu.  

Foto vaatamiseks: valige soovitud foto kasutades üles/alla nuppe, vajutage foto kuvamiseks 

täisekraanil OK nuppu.  

Lukustatud/mittelukustatud failide vahel liikumiseks: vajutage sisselülitamis/pildistamisnuppu.  

Ühe video/foto kustutamine:  

Valige soovitud fail kasutades üles/alla noolt – vajutage menüünuppu – alige alik Delete File  

ning vajutage OK – alige Delete This File  i g ajutage OK – alige V  i g ajutage 

kustutamiseks OK.  

Vajutage Menu menüünuppu kui soovite reziimist ükskõik millisel hetkel väljuda; seade 

pöördub tagasi taasesitusreziimile.  

Videoreziimil: vajutage menüünuppu video/üldseadete menüü avamiseks. 

Fotoreziimil: vajutage menüünuppu fotoreziimi seadete avamiseks.  

http://www.videolan.org/


 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Vajutage taasesitusreziimil taasesitusreziimi seadete avamiseks üks kord menüünuppu.  

SOS sündmuse nupp 

Hetkelsalvestatava video manuaalseks lukustuseks:  

Vajutage videosalvestuse ajal üks kord SOS sündmuse nuppu.  

Märkus: manuaalselt lukustatud faili tsükkelsalvestuse funktsiooniga üle ei salvestata ja 

seda ei kustutata. Lukustatud faili saab kustutada ainult manuaalselt.  

Märkus: SOS sündmuse lukustatud failid salvestatakse video taasesitusreziimi faili alla 

i etusega Lo ked Files . 

Märkus: Lukustatud videotele pääseb ligi ka läbi arvutiühenduse, kasutades USB kaablit või 

ühendades mikroSD mälukaardi. Lukustatud videod kuvatakse eraldi kaustas nimetusega 

E e t . 

Kõlar 

Ekraanil videote esitamiseks koos audioga.   

Objektiiv 

170 kraadi ultralai A+ vaatenurk 6 kihilise läätsega ja 4MP CMOS anduriga.  

Üles nupp 

Menüüreziimis: valikutes liikumiseks ülespoole. 

Videosalvestuse ajal: vajutage audio salvestamise sisse/välja lülitamiseks.  

Alla nupp 

Menüüreziimis: valikutes liikumiseks allapoole.  

Videoreziimis: vajutage LCD ekraani sisse/välja lülitamiseks. Märkus: kaamera jääb 

sisselülitatuks. 

Fotoreziimis: vajutage LCD ekraani sisse/välja lülitamiseks. Märkus: kaamera jääb 

sisselülitatuks. 

OK nupp 

Videoreziimil: vajutage üks kord salvestamise alustamiseks/peatamiseks.  

Fotoreziimil: vajutage pildistamiseks. 

Taasesitusreziimil: vajuta ge video või foto valikuks/taasesituseks. 

Menüür eziimil: vajutage valikute määramiseks ja kinnitamiseks.  

Mikrofon 

Sisseehitatud mikrofon videosal
 
vestusega audio salvestamiseks, kui vastav seade on lubatuks 

määrat ud.  

MicroS D mälukaardi pesa 

Toetab k uni 512GB mälukaarti. 

RESET  nupp 

Kui kaamera funktsioonide kasu tamisel esineb probleeme, soovitame teha kaamerale reseti 

ning taastada selle algseadistused.  

Enne reseti tegemist:
 
  

1) Salvestage soovitud video- ja fotofailid arvutisse, kui soovite need alles hoida.

2) Hoidke kaamera sisselülitatuna ning ühenduses vooluallikaga, jätke mälukaart 

seadmesse. 

3) Lükake kirjaklambri ots Reset avasse ajal kui kaamera on sisse lülitatud. Vajutage 

õrnalt ning hoidke 2 sekundi jooksul, kuni kaamera lülitub välja. 

4) Oodake 10 sekundit. Seejärel eemaldage voolukaabel. Oodake veel 10 sekundit.

5) Ühendage uuesti voolukaabel. Kui kaamera alustab nüüd salvestamist, on reset

edukalt teostatud. 

LCD ekraan 

2.7 tolli TFT LCD ekraan, 960x240P  



 

Oleku ikoonid 
. 

Videoreziim 

Vooluühendus 

TF kaart    GPS Video aeg 

Resolutsioon 

Pilt 

Pildikvaliteet 

Tsükkel 

Audio 

Süsteemiaeg/kuupäev/juhi ID 

Fotoreziim 

Fotoresolutsioon 

Pildikvaliteet 

  Fotode arv 

. 

Videofail 

Lukustatud fail/ tavafail 

Laadimine ja sisse/välja lülitamine  

1. Laadimine

Enne esmakordset kasutamist: Soovitame vigade vältimiseks laadida kaamerat vähemalt 6 

tunni jooksul. 

Laadimiseks ühendage kaamera USB autolaadija kaudu sõidukiga.  

Laadimiseks võite kaamera ka ühendada arvutiga kaasasoleva USB datakaabli kaudu.  

Seadme laadimise ajal põleb sinine indikaatortuli. Täiesti tühja patarei täielikuks laadimiseks 

kulub umbkaudu 120 minutit. Kui laadimine on lõppenud, sinine indikaatortuli kustub.   



  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Kasutamine

Kaamera sisse ja välja lülitamine: 

Automaatne sisse ja välja lülitamine:  

Seade lülitub automaatselt sisse ja alustab salvestamist niipea kui see on vooluallikaga 

ühendatud, st kui sõiduk käivitub. Seade peatab salvestamise ja lülitub välja kui selle 

vooluallikas peatub, st kui sõiduki mootor peatub.  

Käivitage sõiduk kui kaamera on ühendatud miniUSB laadija kaudu sõiduki sigaretisüütaja 

laadijaga. Kaamera käivitub nüüd automaatselt ning alustab salvestamist juhul kui mikroSD 

mälukaart on kaamerasse sisestatud.  

Kui peatate töielikult sõiduki mootori, kaamera vooluvarustus katkeb. Kasutades sisemist 

patareid salvestab kaamera videofaili ning lülitub seejärel  automaatselt välja. 

Kaamera lülitub automaatselt välja ka juhul kui see on pikka aega ootereziimil ning ühtegi selle 

nuppu ei vajutata.  

Kaamera peatab salvestamise ning lülitub automaatselt välja juhul kui selle sisepatarei 

tühjeneb ning seade ei ole välise vooluallikaga ühendatud.  

Manuaalne sisse/välja lülitamine: 

Vajutage kaamera manuaalseks sisselülitamiseks üks kord voolunuppu. See ei alusta 

automaatsalvestust.  

Vajutage ja hoidke kaamera välja lülitamiseks selle voolunuppu all 2 sekundi jooksul. 

Salvestamine ja mälukaart:  

Kaamera toetab mikroSD mälukaardi kasutamist.Maksimaalne maht 512GB. Probleemivabaks 

kasutamiseks soovitame kasutada klass 10 või kõrgema näitajaga mikroSD mälukaarti. 

Video salvestamine: 

Kui kaamera on manuaalselt sisse lülitatud ning ootereziimil, vajutage videosalvestuse 

alustamiseks OK nuppu. Kui kaamera salvestab, vajutage salvestamise peatamiseks ja 

ootereziimi lülitumiseks OK nuppu.  

Kui kaamera on vooluallikaga ühendatud, alustab see salvestamist automaatselt ning peatab 

salvestamise kui vooluühendus katkeb, st näiteks siis kui automootor käivitub/peatub.  

Ilma helita video salvestamine: 

Kui kaamera on ootereziimil või salvestusreziimil, vajutage mikrofoni välja lülitamiseks ükskõik 

millal Üles nuppu. Mikrofoni taaskäivitamiseks vajutage uuesti Üles nuppu.  

Foto salvestamine: 

Pildistamisreziimi avamiseks vajutage Mode reziiminuppu kuni reziimi avanemiseni. 

Fotoreziimi näitab kaamera ikoon ekraani vasakus ülaservas.  

Vajutage pildistamiseks üks kord sisselülitamise/pildistamise nuppu.  

Maksimaalselt saab salvestada kuni 50 fotot, seejärel peate eelnevad fotod manuaalselt 

kustutama kui soovite uusi fotosid salvestada.     

12 13 



 

 

  

 

Taasesitus kaameras: 

Taasesitusreziimi avamine: vajutage taasesitusreziimi kaameras avamiseks Mode reziiminuppu 

ajal kui kaamera on ootereziimil.  

Video esitamiseks: valige soovitud video vajutades üles/alla nuppe. Vajutage valitud videofaili 

esitamiseks OK nuppu. 

Foto kuvamiseks: valige soovitud foto vajutades üles/alla nuppe. Vajutage valitud foto 

kuvamiseks täisekraanil OK nuppu.  

Lukustatud ja tavafailide vahel liikumine: vajutage taasesitusreziimil 

sisselülitamise/pildistamise nuppu.  

Ühe video/foto kustutamine: valige soovitav fail kasutades Üles/Alla noolt. 

Vajutage e üü uppu. Valige Delete File  i g ajutage OK uppu. Valige Delete This File  

i g ajutage OK uppu. Valige V  i g ajutage kustuta iseks OK. 

Kõikide videote/fotode kustutamine:  

Valige üks kustutatavatest failidest kasutades Üles/Alla noolt. Vajutage Menu menüünuppu. 

Valige Delete File  i g ajutage OK. Valige Delete All Files  i g ajutage OK. Valige V  i g 

vajutage kustutamiseks OK.  

Vajutage Menu menüünuppu kui soovite sellest reziimist ükskõik millal väljuda ning 

taasesitusreziimile tagasi pöörduda.  

Taasesitus TV ekraanil 

Ühendage kaamera TV seadmega kasutades mini HDMI kaablit (valikuline lisa). Kaamera 

ekraan lülitub välja ning pilt kuvatakse TV ekraanile. Menüü kasutamine toimub samal viisil 

nagu kasutades kaamera taasesitusreziimi.  

Kui soovite TV ühendada kasutades AV ühendust, vajate vastavat AV väljundkaablit (valikuline 

lisa). Ühendage kaabel kaamera GPS porti ning ühendage TV. Menüü kasutamine toimub samal 

viisil nagu kasutades kaamera taasesitusreziimi.  

Taasesitus/failide kopeerimine arvutisse: 

Kui soovite videoid ja fotosid arvutisse kopeerida, ühendage kaamera mikroSD kaart arvuti 

kaardilugejaga. Ka võib kaamera arvutiga ühendada USB andmekaabli kaudu, jättes mälukaardi 

kaamerasse. 

Kaa eras o  eeli stalleeritud GP“ Bla kVie  Pla er tark ara.   

Lukustatud fail 
Tavafail 

Videofail 
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Tarkvara arvutisse installeerimiseks nende esmakordsel ühendamisel, ühendage arvuti 

kaameraga kasutades miniUSB andmekaablit. Peale ühendamist näete kahte draiverit.  

I stalleerige ühes eist G  asu  kaust i etusega PLAYER . Tehke Bla kVie  tark ara 

installeerimiseks kaustal topeltklikk. Järgige juhendeid ekraanil. BlackView player on disainitud 

esitama vaid GPS Trace videosid.  

Ar utis kaa era ideote a a iseks tehke topeltklikk teisele drai erile F . Kaustas asu  kaks 

eraldi alamkausta: DCIM (lukustamata videofailid) ning EVENT (lukustatud videofailid).  

Soovitame videote vaatamiseks kasutada VLC Media Playerit. Saate selle tasuta alla laadida 

veebilehelt: www.videolan.org.  

Võite ka mikroSD kaardi otse arvuti kaardilugejaga ühendada ning video/fotofailid sealtkaudu 

arvutisse kopeerida.   

SOS sündmuse video manuaalne lukustamine 

Kaameral on automaatse tsükkelsalvestuse funktsioon, mis tähendab et kui mälukaardil vaba 

mälumaht puudub, kustutatakse vanimad videofailid ning nende asemele salvestatakse uued. 

Videofaili mis on kaitstud vajutades SOS Event sündmuse nuppu või automaatselt G-anduri 

poolt, ei kustutata.  

Kaamera kaitseb video automaatselt, kui G-anduri andmed videomenüüs ületavad 

eelseadistatud läveseaded. Videofaili saab kaitsta kustutamise eest ka manuaalselt, vajutades 

SOS sündmuse nuppu.  

KAAMERA SEADETE MÄÄRAMINE 

Soovi korral saate kaamera seadeid muuta ja määrata. Kui kaamera on videoreziimi 

ootereziimil, vajutage videoseadete menüü avamiseks Menu menüünuppu. Nüüd saate soovi 

korral liikuda edasi süsteemiseadetesse, vajutades Mode reziiminuppu. Kasutage erinevate 

menüüseadete ja funktsioonise vahel liikumiseks Üles ja Alla nuppe. Valikute kinnitamiseks 

vajutage OK. Väljumiseks vajutage Menu menüünuppu. 

Märkus: kui GPS funktsioon ei tööta siis GPS sümbolit ei kuvata. Ühendage enne kaamera sisse 

lülitamist GPS moodul. GPS näitab sõidu ajal pikkus- ja laiuskraadi, navigatsioonifunktsioon 

sellega ei kaasne. Lisaks näidatakse liikumiskiirus ühikuga KM/H ekraani all paremas ääres.  

KAAMERAREZIIMID 

Kaameral on kolm erinevat tööreziimi: Videoreziim, Fotoreziim ning Taasesitusreziim.  

Reziimide vahel liikumiseks vajutage Mode reziiminuppu. Hetkereziim kuvatakse vastava 

ikooniga ekraani üleval vasakus ääres.    
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Videoreziim  TF kaart   GPS 

Vooluühendus  

Video aeg 

Resolutsioon 

Pildikvaliteet 

Pilt 

Tsükkel 

Audio 

Süsteemi aeg/kuupäev/juhiID 

Fotoreziim 

Fotoresolutsioon 

Pildi kvaliteet 

.  

Videoreziim: 

Ekraani vasakus ülemises nurgas kuvatakse videoikoon.  

Vajutage salvestamise alustamiseks/peatamiseks OK nuppu.  

Vajutage audio salvestamise lubamiseks/keelamiseks Üles nuppu.  

Vajutage ekraani väljalülitamiseks Alla nuppu (kaamera jääb sisselülitatuks ning punane 

indikaatortuli ei kustu). 

Vajutage seadete menüü avamiseks/sulgemiseks Menu menüünuppu. 

Fotoreziim: 

Ekraani vasakus ülemises nurgas kuvatakse fotoikoon. 

Vajutage pildistamiseks sisselülitamise/pildistusnuppu.  

Vajutage pildistamiseks OK nuppu.  

Vajutage ekraani väljalülitamiseks Alla nuppu (kaamera jääb sisselülitatuks ning 

punane indikaatortuli ei kustu).  

Vajutage seadete menüü avamiseks/sulgemiseks Menu menüünuppu.  

Taasesitusreziim:  

Ekraani vasakus ülemises osas kuvatakse vastav ikoon.  

Video esitamine: valige soovitud videofail, kasutades Üles/Alla nuppe. Vajutage video 

esitamiseks OK nuppu.  

Foto kuvamine: valige soovitud fotofail, kasutades Üles/Alla nuppe. Vajutage foto 

kuvamiseks täisekraanile OK nuppu.  

Lukustatud ja tavafailide vahel liikumine: vajutage sisselülitus/pildistusnuppu et 

liikuda lukustatud failide kausta ja tavafailide kausta vahel.  

Lukustatud fail Tavafail 

Videofail 
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Ühe video/foto kustutamine: 

Valige fail mida soovite kustutada, vajutades Üles/Alla nuppe. Vajutage menüünuppu. Valige 

Delete File  i g ajutage OK. Valige Delete This File  i g ajutage OK. Valige V  i g 

vajutage kustutamiseks OK.  

Käesolevast reziimist väljumiseks vajutage ükskõik millal Menu menüünuppu.  

Märkus: videosalvestuse ajal vajutage videosalvestuse peatamiseks kõigepealt OK nuppu, 

seejärel vajutage taasesitusreziimile liikumiseks kaks korda Mode menüünuppu.  

SEADETE MÄÄRAMINE 

Kaameral on neli erinevat reziimiseadet: Videoseaded, Süsteemiseaded, Fotoseaded ning 

Taasesituse seaded.  

Videoreziimil: vajutage videoseadete avamiseks Menu menüünuppu.  

Kasutage videoseadete ja süsteemiseadete vahel valimiseks Mode reziiminuppu.  

Fotoseadete menüü avamiseks avage fotoreziim ning vajutage Menu menüünuppu. 

Taasesitusreziimi seadete avamiseks vajutage taasesitusreziimil Menu menüünuppu.  

Menüüdes üles ja alla liikumiseks kasutage Üles ja Alla nuppe.  

Määratud valikute kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage OK.  

VIDEOREZIIMI SEADED 

Resolutsioon: 

Määrake soovitud resolutsioon. Kõrgema resolutsiooniga videod kasutavad salvestamisel 

rohkem mälumahtu.  

Video kvaliteet: 

S.Fine- Suurepärane 

Fine- Hea 

Normal- Tava 

ADAS tuvastus: 

ADAS – Advanced Driving Assistance System

Vaikimisi on funktsioon välja lülitatud. Soovitatav hoida välja lülitatuna. Ei ole kasutatav 

resolutsiooniga 2304x1296.  

Kirjeldus: 

LDWS- Lane Departure Warning System. Hoiatab kui sõiduk liigub teel reamärgistusest 

väljapoole. Mõeldud kokkupõrgete vältimiseks mis võivad olla põhjustatud juhi vigadest, 

häiritud tähelepanust ja üleväsimusest.  

FCWS- Front Collision Warning System. Tuvastab eespool asuvad sõidukid ning hoiatab kui 

sõidukite vaheline vahemaa on liiga väike.  

Valikseaded: 

Sisse lülitatud/ Välja lülitatud.  
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Liikumistuvastus 

Liikumistuvastus on kasulik salvestusmahu vähendamiseks. Kui kaamera liikumist ei 

tuvasta, lülitub see ootereziimile. Kui määratud lävest suurem liikumine tuvastatakse, 

alustab kaamera salvestumist ning peatub taas kui rohkem liikumist ei tuvastata.  

Vaikimisi on liikumistuvastus välja lülitatud. Lülitage liikumistuvastus tavasalvestuse ajaks 

välja, vastasel juhul põhjustab see ebaregulaarseid sisse/välja lülitumisi. Kui soovite 

liikumistuvastust kasutada, määrake menüüs kõigepealt Motio  Dete tio  sisse 

lülitatuks, seejärel keelake Auto Off  auto aatse äljalülitu ise fu ktsioo . Ki itage 

kaamera, seejärel lülitage see sisse (kui kaamera on salvestusreziimil, peatage salvestus 

manuaalselt). Kaamera alustab nüüd salvestamist juhul kui miski liigub kaamera ees või kui 

kaamera objektiiv liigub. Kui liikumine peatub, peatab kaamera salvestamise. Kui liikumine 

kestab pikka aega, salvestab kaamera tsükkel tsükli järel. Salvestamine peatub kui liikumine 

peatub.  

Valikseaded: Sees/ Väljas 

G-anduri tundlikkus 

G-andurit kasutatakse kokkupõrgete tuvastamiseks. Kui kaamera tuvastab kokkupõrke, siis 

hetkel salvestatav videofail lukustatakse, nii kaitseb seade vastavat faili tsüklilise 

salvestamise puhul kustutamise ja ülesalvestamise eest.    

Valikseaded: tundlikkuse määramine Madal/ Keskmine/ Kõrge/ Väljas 

Parkimisreziim:  

Kui sõiduk vibreerib kokkupõrke tagajärjel, käivitub salvestamine automaatselt. Kaamera 

lülitub automaatselt välja 1 minut peale käivitumist, salvestades ja lukustades video.  

Valikseaded: Sisse lülitatud/ Välja lülitatud 

Mikrofon: 

Kaameral on sisseehitatud mikrofon. Mikrofoni saab vastavalt soovile menüüs sisse või 

välja lülitada.   

Valikseaded: Sisse lülitatud/ Välja lülitatud 

SÜSTEEMISEADED 

Language: määrake soovitud menüükeel, valikus on: inglise, vene, hiina, saksa ja poola 

keel.  

DriverID: määrake soovi korral kuni 9-kohaline identifitseerimistunnus.  

Valikseaded: näiteks ABCD12345 

Time Setup: määrake süsteemi aeg ja kuupäev.  

Valikseaded: aasta/kuu/kuupäev; tunnid/minutid 

Time Zone: määrake ajatsoon, kui GPS on ühendatud uuendatakse kuupäev ja kellaaeg 

automaatselt.  
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Enne GPS ühendusega kellaaja ja kuupäeva uuendamist peab olema määratud suveaja seade ja 

ajatsoon.  

Valikseaded: Sisse lülitatud/ Välja lülitatud. 

Valikseaded: -12 ... +12 

Stamp seaded: videol kuvatav soovikohane informatsioon.  

Valikseaded: Kuupäev/ Kellaaeg/ DriverID. 

Format: kaamerasse sisestatud mälukaardi formaatimine.  

Märkus: mälukaardi formaatimisel kustutatakse kõik sinna salvestatud failid.  

Valikseaded: alige for aati iseks V , loo u iseks X .

Default: tehaseseadete taastamine.  

Valikseaded: Valige algseadete taasta iseks V , õi loo u iseks X . Kui alisite 

tehaseseadete taastamise, teeb süsteem reboodi.  

Auto Power Off: kui kaamera ei salvesta, lülitub see määratud aja jooksul automaatselt välja.  

Valikseaded: Väljas/ 1 minut/ 3 minutit/ 5 minutit.  

Card Volume: kontrollige mikroSD mälukaardi kogusuurust MB, kasutatud mälumahtu ja vaba 

mälumahtu.  

Valikseaded: Kaardi kogumaht/ kasutatud mälumaht/ Vaba mälumaht. 

Beep Sound: heliteavituse edastamine nupuvajutuste kinnituseks.  

Valikseaded: Sisse lülitatud/ Välja lülitatud.  

Back Light Off: kui kaamera nuppe ei vajutata ajal kui kaamera salvestab või on ootereziimil, 

lülitab kaamera voolu säästmiseks automaatselt ekraani taustvalgustuse määratud ajal välja. 

Ekraani sisselülitamiseks vajutage soovitud ajal mõnda nuppu.  

Valikseaded: Väljas/ 1 minut/ 3 minutit/ 5 minutit. 

Over Speed Warning: Määrake soovi korral maksimaalne sõidukiirus. Kui GPS on installeeritud 

ja ületate määratud kiirust, edastab kaamera hoiatuse.  

Valikseaded: Välja lülitatud/ 70km/ 80km/ 90km/ 100km/ 110km/ 120km/ 140km. 

Version info: Siit leiate kaamera hetke tarkvaraversiooni. Võite vajada seda näiteks 

tarkvarauuenduste tegemiseks.  

FOTOREZIIMI SEADED 

Fotoresolutsioon: määrake soovitud fotoresolutsioon. Suurema resolutsiooniga fotod 

kasutavad salvestamiseks rohkem mälumahtu.  

Valikseaded: 4M (2688x1512  16:9); 8M (3264x2448  4:3); 14M (4384x3288  4:3); 16M 

(4608x3456  4:3).  
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Photo Quality: määrake soovitud fotokvaliteet. Kvaliteet määrab fotode teravuse, 

kontrasti jne. Parema kvaliteediga fotod kasutavad salvestamiseks rohkem 

mälumahtu.  

Valikseaded: Väga hea, Hea, Tava.   

 

TAASESITUSREZIIMI SEADED 

Reziimil on kaks videofailide salvestuskausta (ülemises paremas nurgas kuvatakse 

kaks ikooni).  

Vasakpoolne ikoon tähistab lukustatud SOS sündmuste videofaile. Parempoolne 

ikoon märgib tavafaile.  

Vajutage kaustade vahel liikumiseks Power sisselülitusnuppu.  

 

Video Play: valige salvestatud videofailide esitamiseks otse kaameras või 

salvestatud fotode kaameras vaatamiseks.  

Valikseaded: esita üks video, esita kõik videod, kordusesita ühte videot, 

kordusesita kõiki videoid.  

 Valikseaded: kustuta üks video/foto; kustuta kõik videod/fotod.  

Valikseaded: kustuta üks fail, kustuta kõik failid. 

 

Tehnilised andmed 

    Andur 

IndikaatorLED Punane LED vilgub salvestamise ajal. Sinine LED 

vilgub salvestamise/laadimise ajal.  Punane LED 

põleb ootereziimil. Sinine LED põleb laadimisel.  

 LCD ekraan 2.  TFT LCD ekraa ; Resolutsioo  9 0 240P 

Objektiiv 6kihiline klaas ja HDR, 170* ultralai A+ vaatenurk 

Apertuur 

Fookuskaugus 

 Dekodeerimisformaat 

HDR võimsus   Kõrgdünaamiline vahemik öösalvestuseks 

   Videoresolutsioon Seitse reziimi:  

 Fotoresolutsioon  4 reziimi: 

Foto/ Video formaat 

     AV liides/ TV    Mini HDMI OUT/ NTSC või PAL 
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   Mälukaart    TF (Toetab max. 512 GB 

Menüükeel Inglise, vene, hiina, saksa, poola keel 

   G-andur 

   Toetab 

   3-telg kokkupõrkeandur 

   Liikumistuvastus, 

parkimisreziim 

   

 

Aasta/Kuu/päev/kella

-aeg näit 

 

    

   Toetab 

   Mikrofon/kõlar    Sisseehitatud mikrofon  ja kõlar, 

audiosalvestuseks ja taasesituseks 

  Valikuline toetus (AV ei tööta kui GPS töötab ja 

vastupidi) 

   ADAS funktsioon 

   MiniUSB funktsioon    Hoiustamine; Laadimine 

   Vooluliides 

   Patarei 

   Töötemperatuur -4F...140F, Hoiustamine; 

tühjakslaetult; -20C...55C, 45-85%RH 

  Sisseehitatud LI-Ion, 3.7V – 180mAh, 0.666Wh 

  Patarei temperatuur 

LED olekuindikaatorid 
 

 Punane põleb – süsteem sisse lülitatud/ ootereziim 

 Punane vilgub – salvestamine/ sisepatarei täielikult laetud 

 Sinine põleb – laadimine 

 Sinine vilgub – salvestamine/sisepatarei laadimine 

Tehnilised andmed 

Patarei 

Seadmes on sisseehitatud liitium-ioon patarei. Täielikult laetud patarei kestab kuni 8 

minutit. Sisseehitatud patarei on kasulik kaamera väljalülitumisel voolukao tõttu 

andmekao vältimiseks- tänu sisseehitatud patareile suudab kaamera voolukao korral 

viimase video salvestada, enne kui seade välja lülitub. Teine kasutusviis on 

parkimisreziimi jaoks: kokkupõrkel käivitub kaamera, salvestab minuti jooksul, lukustab 

salvestatud videofaili ning lülitub seejärel automaatselt välja. 

 

Patarei temperatuur: 

Standartne töötemperatuur: -4F (-20C) ... 140F (60C). 

Hoiatus: 

Lahkudes sõidukist pikemaks ajaks, soovitame kaamera sõidukist eemaldada, kuna 

sõiduki temperatuurid võivad kaamera lubatud töölimiidid ületada.  
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Kaitske kaamerat kõrgete temperatuuride, otsese päikesevalguse, 

kuumusallikate ja liiga madalate temperatuuride eest.  

 

Ärge kasutage niiskes, märjas ja söövitavas keskkonnas.  

 

Kaitske patareid ekstreemsete üle 140F/60C temperatuuride eest: patareid 

võivad ülekuumenemisel lõhkeda ning põhjustada tulekahju.  

GPS  ja videopleieri installeerimine 

GPS pleieri tarkvara installeerimine ning kasutamine: 

 

Enne GPS andmetega video vaatamist installeerige arvutisse kaamerast seal 

olemasolev BlackView Player.  

 

GPS BlackView pleieri tarkvara on kaamerasse juba eelnevalt installeeritud. 

Ühendage kaamera tarkvara arvutisse installeerimiseks arvutiga, kasutades 

kaasasolevat USB andmekaablit. Peale ühenduse loomist kuvatakse kaks eraldi 

älist drai erit äiteks F  ja G : see õi  ar utitel eri eda . Üks draiver, näiteks 

G  sisalda  kausta i etusega Pla er . Kopeerige Bla kVie  Pla er  failid e da 

arvutisse ning installeerige tarkvara. BlackView Player on mõeldud ainult GPS 

videote esitamiseks.  

 

Klikkige Failide menüüle – klikkige soovitud ideofaili esita iseks Ope . 

 

 

Ohutusnõuded  

 Kasutage kaamerat alati vastavalt kohalikele seadustele. 

 Seade peab olema korrektselt paigaldatud, nii et see ei segaks juhi vaatevälja. 

 Ärge kasutage ega muutke kaamera funktsioone sõiduki juhtimise ajal: 

tähelepanu kõrvalekaldumine on üks sagedasemaid õnnetuste põhjustajaid.  

 ADAS funktsioon on ainult lisaseade ohutuks sõidukogemuseks, kuid see ei 

asenda juhti ja juhi tehtavaid otsuseid.  
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Pakend sisaldab: 

 

 Autokaamera 

 GPS moodul (valikuline) 

 Esiklaasikinniti 

 MiniUSB autolaadija 

 MiniUSB-USB andmekaabel 

 Kasutusjuhend 
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