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Täname teid meie toote ostu eest. 
Tutvuge enne toote kasutuselevõttu hoolikalt selle 
kasutusjuhendiga. 

Tootjavastutus ja autoriõigused
Seade ja selle salvestused on mõeldud ainult isiklikuks 
kasutamiseks, kooskõlas vastavate kohalike ja rahvusvaheliste 
seadustega. 
Tootja ei vastuta seadme ebaõigest kasutamisest tuleneda võivate 
kahjude eest. 

 Märkused
 Ärge avage seadet, see võib seadme rikkuda, ka 

elektrilöögi oht! Kui seade vajab hooldust või parandust, 
viige see vastavasse teenindusse. 

 Seadet saab kasutada koos lisaseadmetega, näiteks 
taimerid, fotoseadmed jne. 

 Ärge asetage seadmele mingeid esemeid, ärge vajutage 
ekraanile, see võib puruneda. 

 Ärge laske ekraanil kokku puutuda teravate esemetega, 
need võivad ekraani rikkuda. 

 Hoidke seade eemal laste käeulatusest.
 Kui eemaldate seadme töö ajal selle laadijaühenduse, 

lülitub seade välja. 

Kontakteeruge hooldusteenindusega juhul, kui:
 Laadimiskaabel on purunenud või vigastatud.
 Seadme ümbris, siseosad või trafo on purunenud. 

Märkus: kuna laadija tarbib voolu, eemaldage seadme patareide 
tühjenemise vältimiseks laadimiskaabel ajal kui seadet ei kasutata. 

Töökeskkond
 Hoidke seade eemal kuumusallikatest ning varjatuna 

otsese päikesevalguse eest. 
 Kaitske seadet mustuse ja tolmu eest. 
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 Kaitske seadet niiskuse eest. Pidage meeles et suletud 
keskkonnas võib niiskus kergesti kondenseeruda ning 
seadet rikkuda. 

 Kaitske seadet kukkumise ja tugevate löökide eest. 

 Hoidke seade ja selle lisad eemal kergestisüttivatest ja 
plahvatusohtlikest ning söövitavatest vedelikest ja 
gaasidest. 

 Eemaldage seade puhastamiseks hoidikust. Kasutage 
seadme ja ekraani puhastamiseks niisket pehmet lappi. 

 Ärge avage, muutke ega parandage seadet. Pöörduge 
selleks vajadusel vastavasse hooldusteenindusse.  

Temperatuur ja niiskus
Töökeskkonna temperatuur: 0˚ ... +40˚
Õhuniiskus: 10% ... 80%

Transportimine
 Järsud temperatuuri või õhuniiskuse kõikumised võivad 

põhjustada seadmes niiskuse kondenseerumise, mis 
võib seadet rikkuda või tekitada lühise. 

 Kaitske seadet selle transportimise ajal niiskuse, tolmu 
ja tugevate löökide eest. 

 Kasutage seadme transportimiseks selle 
originaalpakendit.  

 
Autolaadija
Ühendage autolaadija auto sigaretisüütaja soklisse (dc 12V või 
24V)
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Põhifunktsioonid
1. Kõrge  kvaliteediga  video  ka  hämaras

(1080P/30FPS, 720P/30FPS).
2. Sisseehitatud  hämarastöötav  170  kraadi

objektiiv. 
3. 3.0 tolli LTPS.
4. Kokkupõrketuvastusel  automaatne

faililukustus. 
5. Salvestamisel „Loop“ funktsiooni toetus.
6. AV väljund.
7. TF kaart kuni 32GB.
8. Salvestamine laadimise ajal. 
9. Videoväljund.
10. Tahavaatekaamera toetus.
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Seadme tutvustus

Esiosa
1. Objektiiv
2. Kõlar

Tagaosa
3. Indikaator
4. Ekraan
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Vasakpoolne külg
5. Üles
6. OK
7. Alla

Parempoolne külg
8. Vool
9. Menüü
10. Reziimivalik
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Ülavaade
11. AV
12. USB
13. Kinnitus
14. HDMI
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Altvaade
15. Reset
16. Mikrofon
17. TF kaart

1 Objektiiv 2 Kõlar 3 Indikaator
4 Ekraan 5 Üles 6 OK
7 Alla 8 Vool 9 Menüü
10 Reziim 11 AV 12 USB
13 Kinnitus 14 HDMI 15 Reset
16 Mikrofon 17 TF kaart
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Kasutamine

Patarei laadimine
Patareid saab laadida kahel viisil.

1) Ühendage  seade  USB  kaabli  kaudu
arvutiga;

2) Kasutage autolaadijat.
Laadimise  ajal  kuvatakse  seadme  ekraanile
laadimisikoon.  Laadimise  lõppedes  näidiku
vilkumine peatub.

TF kaart
Mälukaart peab olema klass 6 või kõrgem. 
Mälukaardi sisestamine:
Sisestage  mälukaart  kaardipessa.  Kontrollige  et
sisestaksite  selle  õiget  pidi  ning  et  see  oleks
korrektselt fikseeritud. 

Märkus
1) Ärge eemaldage mälukaarti  seadmest ajal

kui  see  on  sisse  lülitatud,  vastasel  korral
võib see kaardi rikkuda. 

2) Kui seade kaarti  ei tuvasta, kasutage teist
kaarti või formaatige kaart arvutis. 
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Objektiivi asendi muutmine
Objektiiv on 360 kraadi pööratav.

Sisse ja välja lülitamine

1. Manuaalne sisse ja välja lülitamine:
Vajutage  sisse  ja  välja  lülitamiseks  lühidalt
voolunuppu. 

2. Automaatne sisse ja välja lülitamine:     kui seade
on sõidukiga  ühendatud,  lülitub  see automaatselt
sisse  kui  auto  käivitatakse.  Auto  mootori  välja
lülitamisel  salvestab seade veel hetke ning lülitub
automaatselt välja 15 sekundi pärast. 
Märkus:  Sisepatarei  kasutamisel  kuvab  seade
hoiatuse kui  patarei  tühjeneb ning salvestab failid
enne välja lülitumist. 

Reset
Kui seadme töös esineb häireid, tehke sellele reset,
vajutades  reset  nuppu.  Seejärel  lülitage  seade
sisse, see peaks nüüd taas normaalselt töötama. 

Tööreziimid
Seadmel  on  kolm  tööreziimi:  video,  foto  ning
taasesitus.  Reziimide  vahetamiseks  vajutage
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menüünuppu. 

Menüü ja süsteemi seaded
Süsteemi  seadete  menüü  avamiseks  vajutage
video/foto reziimil menüü nuppu. Vajutage menüüs
liikumiseks „üles“ ja „alla“ nuppe. Määratud seadete
kinnitamiseks vajutage „OK“. Menüüst väljumiseks
vajutage uuesti menüünuppu. 

Videoreziim
A. Vajutage  seadme  sisselülitamiseks

voolunuppu.
B. Ekraani  üleval  vasakus  nurgas  kuvatakse

videoikoon.
C. Vajutage salvestamise alustamiseks „OK“
D. Salvestusikoon kuvatakse vilkuvana. 
E. Vajutage salvestamise  peatamiseks  uuesti

„OK“
F. Salvestusikooni ekraanil ei kuvata.

Fotoreziim   
1. Vajutage fotoreziimi avamiseks reziimivaliku

nuppu. Ekraanil kuvatakse fotoikoon.
2. Vajutage „OK“, kõlab klikk, seade kuvab 1

sekundi  jooksul  eelvaatepildi,  seejärel

11



pildistab. Paremaks pildikvaliteediks hoidke
kaamerat  pildistamise  ajal  võimalikult
liikumatult. 

3. Fotomenüü  seadete  avamiseks  vajutage
fotoreziimil menüünuppu, seejärel määrake
seaded.

Taasesitusreziim

1. Failide vaatamine
Vajutage  taasesitusreziimi  avamiseks
videoreziimil  kaks  korda  menüünuppu.
Foto-  ja  videofailide  vahel  liikumiseks
kasutage „üles“ ja „alla“ nuppe. Valitud faili
vaatamiseks vajutage „OK“. 

2. Kustutamine ja kaitsmine
Failide kaitse ja kustutamise (üks või  kõik
failid korraga) valikute avamiseks vajutage
taasesitusmenüüs  menüü  nuppu.  Liikuge
soovitud  valikule  vajutades  „OK“  nuppu,
seejärel  vajutage  valiku  kinnitamiseks
uuesti  „OK“. Kui valite faili  lukustamise, ei
saa seda faili kustutada. 
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Kiirvalikud
1. Audio

Vajutage  salvestamise  ajal  audio  sisse  ja
välja lülitamiseks „üles“ ja „alla“ nuppe. 

Laadimise ajal salvestamine: 
Ühendage  autolaadija  kaamera  USB pordiga,  kui
vooluühendus  on  olemas  saate  salvestamist
kasutada. 

USB ühendus
Kaameral  on  USB  ühenduse  toetus,  pilte  ja
videofaile  on  võimalik  vaadata  kaameraga
ühendatud  arvutis.  Ka  on  võimalik  failid  teise
seadmesse  transportida  eemaldades  kaamerast
mälukaardi ja ühendades kaardi kaardilugejasse. 

Veebikaamera
Seadet  saab  kasutada  veebikaamerana.  Kui
ühendate USB kaudu kaamera arvutiga, kuvatakse
kolm valikut:  „Mass storage“/  „PC Cam“/  „Video“.
Valige  valik  „PC Cam“,  kasutades „üles“  ja  „alla“
nuppe,  vajutage  kinnituseks  „OK“.  Avage  arvutis
valik  „My  computer“  ning  tehke  kaamera
kasutamiseks  veebikaamerana  kaameraikoonile
topeltklikk. 
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Video taasesitus lisaseadmes
1. Ühendage  sisselülitatud  kaamera  HDMI

kaabli kaudu TV-ga. Kaamera ekraan lülitub
välja,  TV  avab  taasesitusreziimi.  Valige
videofail mida soovite vaadata.

2. Ühendage sisselülitatud kaamera arvutiga,
kasutades  USB  kaablit.  Valige  „Mass
storage“ reziim. 

3. Eemaldage  välja  lülitatud  kaamerast
mälukaart.  Sisestage  kaart  arvuti
kaardilugejasse,  valige  taasesituseks
soovitud fail. 

14



Tehnilised andmed
Objektiiv 170 kraadi lainurk
Menüükeel Inglise/  portugali/  vene/  hiina/

jaapani/  prantsuse/  hispaania/
saksa/ itaalia

Videoformaat H.264 MOV
Kaardipesa TF kaart
Mikrofon/kõlar Sisseehitatud
Patarei 300mAH
Andur AR0330
Ekraan 3.0“ TFT 480*272
Objektiiv 6G A+ mitmekihiline filter
Videoväljund HDMI väljund
DC sisend 5V 1.5A
TF kaart Kuni 32GB

Märkus:  tarkvarauuenduste  tagajärjel  võivad
tegelikud andmed erineda. 

15



KKK
Rikete  puhul  proovige  järgnevaid  võimalusi.  Kui
probleem ei  lahene,  pöörduge hooldusteeninduse
poole. 
Video ja audio ei salvestu normaalselt

- Asendage TF kaart
- Muutke resolutsiooni ja kaadrikiirust
- Kasutage suurema mahuga mälukaarti
- Kontrollige  et  mälukaart  oleks  korrektselt

sisestatud  (kaardi  sisestamisel  peaksite
kuulma kinnitusklõpsu)

- Kustutage  mälumahu  suurendamiseks
ebavajalikud failid 

Videopilt on ebaselge
- Kontrollige et objektiiv oleks puhas
- Puhastage objektiiv

Seade töötab kuid nupud ei tööta
- Tehke kaamerale reset

Märkus:  pidage  meeles  et  reset  võib
põhjustada andmete kustumise. 
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