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Kasutustingimused

Copyright ⓒ2004 SENUL Kõik õigused kaitstud. Dokumendi sisu on kaitstud

Korea ja rahvusvaheliste autorikaitset käsitlevate õigusnormidega. Kui autoriõiguse 

omanikku eraldi ei nimetata, kuulub autoriõigus ettevõttele Senul Inc. Dokumenti ja 

selles sisalduvaid andmeid ei tohi ilma autoriõiguse omaniku eelneva asjakohase 

kirjaliku loata kopeerida, edastada, paljundada, uuesti välja anda, mistahes 

keelde tõlkida, internetis avaldada ega mingil muul viisil jaotada. 

GGGaaarrraaannntttiiiiii   jjjaaa   vvvaaassstttuuutttuuussseee   uuulllaaatttuuusss   

Tootja ei vastuta seadme riketest, andmete kaotsiminekust või ebaõigest kasutamisest 

tingitud kahju eest. 

Mobi-350 on mõeldud videote filmimiseks ja salvestamiseks ning kokkupõrgete ja 

avariide ajal salvestatud videote analüüsimiseks. Kasutaja saab videoid

salvestada ka käsitsi. Videopildi salvestamine ei ole tagatud kõigis keskkonna- ja 

kasutustingimustes. 

Samuti, kui sõiduki saadav löök on nõrk või avarii on tühine, ei tuvasta vibratsiooniandur

lööki ja seade ei käivita automaatselt salvestamist sündmuste kausta. Sel juhul 

peab kasutaja sündmuste kausta [Event] salvestamise alustamiseks ise vajutama 

kaamera Mobi-350 kiirsalvestusnuppu. Kõik muud failid salvestatakse tavakausta 

[Normal]. 
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Müügipakendi sisu 

Veenduda, et pakend sisaldab kõiki järgmisi osi. Kui mõni osa puudub või 

pakend sisaldab valesid osi, tuleb pöörduda seadme müünud kauplusesse. 

① Mobi-350 ② Toitekaabel (sigaretisüütlisse ühendatava pistikuga) 

③ A/ V-kaabel ④ SD-mälukaardi lugeja ⑤ SD-mälukaart ⑥ Kinnitusteip 

⑦ Kaablihoidik ⑧ Kasutusjuhend ⑨ GPS ⑩ Tagakaamera

Tagakaamera ei kuulu mudeli Mobi-350 komplekti. Kui vajalik on 

lisakaamera, tuleb valida mudel Mobi-350T. 



4 

EEEnnnnnneee   kkkaaasssuuutttaaammmiiisssttt   ///   mmmääärrrkkkuuussseeeddd   
Seadme õigeks kasutamiseks ja kasutusohutuse tagamiseks tuleb järgmised 

osad tähelepanelikult läbi lugeda. 

1) Seadme tähtsaimad funktsioonid on pidev salvestamine sõidu ajal ja 

sündmuste salvestamine. 

2) Veendumaks käsitsi salvestamise ja kokkupõrke tuvastamise funktsioonide 

nõuetekohases töötamises, tuleb kaamerat enne paigaldamist mõned korrad

testida. 

3) Punase märgutule vilkumise ajal ei tohi SD-kaarti seadmest eemaldada sõltumata 

sellest, kas seade on sisse või välja lülitatud, sest salvestatud andmed võivad

kahjustuda. 

4) Sisestada SD-kaart seadmesse ja kontrollida märgutulede põlemist. Kui ükski 

sinine ega roheline märgutuli ei sütti, ei tööta seade õigesti. 

5) Seadme pakendist väljavõtmisel tuleb esmalt seada õigeks kellaaeg ja kuupäev.

Kohalik aeg ei ole vaikeseade. (Kui ühendada seadmega GPS-vastuvõtja, 

sünkroonib GPS kuupäeva ja kellaaja.) 

6) Ehkki Mobi-350 on ette nähtud videote filmimiseks/salvestamiseks, ei 

pruugi kaamera tööhäirete ilmnemisel salvestada kõiki videoid. 

7) Kõikidest tähtsatest andmetest on alati soovitatav teha erinevatele

 salvestusvahenditele varukoopiad ja vormindada SD-kaart vähemalt kaks korda kuus.  

(Probleemide vältimiseks tuleb failisüsteemiks valida FAT32.) 

8) Mälukaardi kasutamisaeg on tavaliselt piiratud ja teatud aja möödudes 

ei saa sellele enam uusi andmeid salvestada. Sel juhul tuleb hankida uus 

mälukaart. Arvesse tuleb võtta, et seadme tootja ei vastuta mälukaardi liiga 

pikaajalise kasutamise tõttu kaotsiläinud andmete eest. 
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MMMääärrrkkkuuussseeeddd   kkkaaasssuuutttaaajjjaaallleee   

1) Seadme käsitsemine sõidu ajal võib põhjustada avarii. Seetõttu tohib seadet 

käsitseda alles pärast sõiduki turvalises kohas parkimist. 

2) Kasutada ainult 12 V või 24 V miinuspoolusel maandatud kaablit. 

3) Seadme pakendis sisalduvat sigaretisüütlisse ühendatavat pistikut ei tohi 

kasutada, kui see ei sobi sõiduki pistikupessa. 

4) Kontrollida sõiduki temperatuuri. Liiga kõrge temperatuur võib seadet kahjustada. 

5) Salvestamise ajal ei tohi SD-kaarti seadmest eemaldada. Salvestatud andmed ja 

SD-kaart võivad kahjustuda. 

6) Seade tuleb paigaldada nii, et see ei piira nähtavust. 

7) Seadet ei tohi koost lahti võtta ega remontida ega selles muudatusi teha. Kui 

tööhäired, rikked või muud õnnetused on tingitud kasutaja tegevusest, võib

seadme garantii kaotada kehtivuse. 
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111...   MMMooobbbiii---333555000   ooosssaaadddeee   nnniiimmmeeetttuuussseeeddd   

1) Kaablipesad 

① DC IN: elektritoite pesa (min 12 V DC – max DC 24 V) toitekaabel 

(sigaretisüütlisse sobiva pistikuga) ühendamiseks pistikupessa „DC IN”

② GPS: väline GPS-vastuvõtja

salvestab sõidukiiruse ja asukoha

kuupäeva ja kellaaja automaatne seadmine 

③ CAM: tagakaamera pesa (kasutusel ainult mudelil Mobi-350T) 

④ A/V OUT: A/V-väljundpesa välisseadmete ühendamiseks 

Kui ühendada keskseade ja väline videoseade kaabliga (AV-kaabliga), saab pilti 

vaadata nii reaalajas kui ka salvestatuna. Keskkonnaseaded saab programmeerida 

kasutajale sobivaks. 
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2) Nuppude ja märgutulede kirjeldus 

① Märgutulega toitenupp: kui Mobi-350 ühendada elektritoitega, siis 

süttib roheline märgutuli 

② Seadenupp 

a. Seademenüüsse sisenemine ja tühistamisnupp 

b. Vormindamisfunktsioon 

③ Üles/alla-nupp

a. Seademenüüs liikumine (üles-nupp) 

b. Helitugevuse reguleerimine (üles) 

④ Üles/alla-nupp

a. Seademenüüs liikumine (alla-nupp) 

b. Helitugevuse reguleerimine (alla) 

⑤ Käsitsi salvestamine ja menüünupp  

a. Seademenüü valikunupp 

b. Käsitsi salvestamise nupp 

c. Parkimisrežiimi käsitsi valimine: parkimisrežiimi valimiseks tuleb hoida 

salvestusnuppu kolm sekundit allavajutatuna 
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⑥ Märgutulede olek (sinine/punane/lilla) 

a. SININE MÄRGUTULI: <PÕLEB> pidev salvestamine <vilgub>

sündmuste salvestamine 

b. PUNANE MÄRGUTULI: <PÕLEB> parkimisrežiimi valmidus <vilgub>

parkimisrežiimi sündmuste salvestamine 

c. LILLA MÄRGUTULI: mälukaardi viga 

d. PUNANE/SININE märgutuli vilgub: uuendamine või vormindamine on pooleli 

3) Ühe nupuvajutusega kiirfunktsioonid 

① Vormindamine (SD-mälukaardi taasvormindamine) 

Vormindab SD-mälukaardi stabiilse videosalvestuse tagamiseks.

Tegevusjuhised:   hoida seadenuppu all kauem kui viis sekundit; 

seejärel annab hääljuhtimise süsteem teate „preparing to 

format” (vormindamiseks valmistutakse) ja SD-mälukaardi 

vormindamine algab. Pärast kaardi vormindamist käivitub

seade uuesti. 

② Kõlari helitugevuse reguleerimine (astmed

(0...5) 

③ Parkimisrežiimi käsitsi valimine

Parkimisrežiimi valimiseks tuleb hoida salvestusnuppu kolm sekundit 

allavajutatuna. 
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222...   MMMooobbbiii---333555000   kkkaaasssuuutttaaammmiiinnneee 

1) Sisestada SD-kaart seadmesse   
Sisestada SD-kaart allpool kirjeldatud viisil seadmesse. 

2) Käivitada Mobi-I 

Kui juht käivitab mootori, algab automaatne salvestamine. 

a. Käivitada, kui SD-kaart on sisestatud seadmesse Mobi-350. 

SININE või PUNANE märgutuli ja (ROHELINE) toite märgutuli süttivad. 

b. Lilla märgutuli vilgub ja antakse häire, kui SD-kaart ei ole sisestatud õigesti 

või esineb viga.

Toite märgutuli
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3) Videofailide salvestamine

① Pidev salvestamine

Seadme süsteem salvestab pärast normaalset käivitamist katkematut 

videopilti. Katkematult filmitavad videod salvestatakse tavaliste failidena.

Tavaline salvestus algab, kui süttib sinine märgutuli. 

② Sündmuste salvestamine 

Kui sõiduk saab sõidu või parkimise ajal teatud tugevusega löögi, käivitub

kokkupõrkeandur ja videofailid salvestatakse SD-mälukaardile üle 30 sekundi 

pikkuste sündmusefailidena (10 sekundit enne kokkupõrget ja 20 sekundit 

pärast kokkupõrget). 

③ Käsitsi salvestamine 

Kui kasutaja vajutab Mobi-350 salvestusnuppu, salvestatakse failid 

Videofailide salvestamise märgutuli

Pidev 
salvestamine

Parkimisrežiimi 
märgutuli
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alati sündmusefailidena ka siis, kui tegemist ei ole kokkupõrkega (või kerge 

löögiga). 

④ Salvestamine parkimisrežiimi ajal  

Parkimisrežiimis põleb PUNANE märgutuli ja pidev salvestamine on 

katkestatud – välja arvatud juhul, kui tuvastatakse kokkupõrge. Videofailid

salvestatakse üle 60 sekundi pikkuste parkimisfailidena (10 sekundit enne 

kokkupõrget ja 50 sekundit pärast kokkupõrget). Parkimisrežiimis salvestamise 

ajal vilgub PUNANE märgutuli. Parkimisrežiimis peab seade olema pidevalt 

elektritoitega ühendatud. 

a. Parkimisrežiimi sisselülitamine 

- Käsilülitus: parkimisrežiimi sisenemiseks tuleb  hoida 

salvestusnuppu kolm sekundit all. 

- Automaatlülitus: kui Mobi-350 ei tuvasta sõiduki liikumist üle 20

minuti, lülitub see automaatselt  parkimisrežiimi. 

b. Parkimisrežiimi väljalülitamine 

Käsitsi: vajutada seadenuppu või käsisalvestusnuppu. 

Automaatselt: kui mõnda aega tuvastatakse sõiduki liikumist, lülitub

režiim automaatselt tavarežiimi. 

⑤ Sõiduki mootoriseiskamisel lülitub Mobi-350 elektritoide mõne sekundi pärast 

välja ja märgutuli kustub. (Mobi-350 lülitub täielikult välja, kui viimased

videokaadrid on suure mahtuvusega varuaku abil turvaliselt salvestatud;

see kestab mõne sekundi.) 

※   Tähelepanu!!!   

• Pildiandmed võivad kahjustuda, kui SD-kaart võetakse 
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sisselülitatud seadmest välja. SD-kaardi tohib seadmest välja võtta alles 

pärast seda, kui toite märgutuli (roheline) ja sinine märgutuli on kustunud. 

• Parkimisrežiimi kasutamiseks peab Mobi-T olema kaitsmekarbi kaudu

ühendatud pideva elektritoitega. Peale selle tuleb arvestada, et 

parkimisrežiimis ei ole seadmel sidet GPS-vastuvõtjaga, sest kiirus- ja 

asukohaandmeid ei ole vaja tuvastada ning tagakaamera lõpetab pildi 

salvestamise. 
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333...   HHHeeellliii   sssaaalllvvveeessstttaaammmiiinnneee   MMMooobbbiii---333555000gggaaa   

1. Asjakohase funktsiooniklahvi ühe vajutusega saab heli salvestamise 

sisse või välja lülitada (vaigistada). 

①  Heli salvestamise väljalülitamine (vaigistamine) 

Heli salvestamise väljalülitamiseks (vaigistamiseks) tuleb alla-nuppu   

h  o       hoida allavajutatuna kauem kui kolm sekundit. 

Hääljuhtimise süsteem annab väljalülitamise teate „Inactivation”. 

② Heli salvestamise sisselülitamine 

Heli salvestamise sisselülitamiseks tuleb üles-nuppu               hoida 

allavajutatuna kauem kui kolm sekundit. Hääljuhtimise süsteem annab

sisselülitamise teate „Activation”. 
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2. Taasesitusprogrammi kasutamisel saab heli salvestamise sisse või välja 

lülitada (vaigistada). 
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444...   MMMooobbbiii---333555000   hhhäääääällljjjuuuhhhtttiiimmmiiissseee   fffuuunnnkkktttsssiiioooooonnniiiddd 

NNNrrr Hääljuhtimine   Märgutule   värvus   

1 Tere! Olen Mobi-I turvakaamera. sinine 

2 Soovin Teile turvalist reisi. sinine 

3 Mälukaardi viga. lilla 

4 Kontrollige mälukaarti. lilla 

5 Mälukaardi tuvastamine. sinine 

6 Salvestan pilti. sinine 

7 Kuvatav pilt on salvestatud. sinine 

8 Alustan pildi salvestamist. sinine 

9 Alustan heli salvestamist. sinine 

10 See on funktsioonide seaderežiim. ei põle 

11 Seaded on salvestatud. ei põle 

12 GPS ei tööta selles piirkonnas. ei põle 

13 GPS on ühendatud. ei põle 

14 Toide on katkemas. lilla 

15 Toide on katkenud. 

17 Salvestage tähtsad failid spetsiaalsesse mällu.

18 Tuvastati kokkupõrge.

19 Seadmes on kiirsalvestatud pilt.

20 Lülitan sisse turvakaamera režiimi.

21 Lülitan sisse valmidusrežiimi.

22     Kokkupõrke tuvastamine. sinine 
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2 

23 Pildi salvestamine.

24 Mälukaardi viga. 

25 Mälukaardi vormindamine. sinine ja lilla 

26 Vormindamine on lõppenud.

27 Mälukaardi vormindamine on soovitatav. sinine 

28 Hoidke seadenuppu SET all kauem kui 5 

sekundit. 
lilla 

29 Käivitage seade uuesti. lilla 

30 Uuendamine on lõppenud. sinine ja lilla 

31 Lülitan sisse parkimisrežiimi. punane 

32 Sisselülitamine. sinine 

33 Väljalülitamine. sinine 

34 
Käivitatakse uuendamine. Toidet ei tohi 

välja lülitada. 
sinine ja lilla 

MMMooobbbiii---333555000   hhhäääääällljjjuuuhhhtttiiimmmiiissseee   fffuuunnnkkktttsssiiioooooonnniiiddd      (((jjjääärrrggg)))::: 
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※   Nuppude funktsioonid 

Lühike vajutus: seadme seadete muutmine 

☞ Lisateavet saab seadme kasutusjuhendist.   

Vajutamine ja allhoidmine (üle 5 sekundi): 

Lühike vajutus: helitugevuse reguleerimine (valjemaks – 5 astet)  

Lühike vajutus: helitugevuse reguleerimine (vaiksemaks – 5 astet)

Lühike vajutus: pildi salvestamine (käsitsi) 

Pikk vajutus (üle 5 sekundi):  

parkimisrežiimi sisselülitamine (käsitsi) 
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555...   SSSaaalllvvveeessstttaaatttuuuddd   pppiiillldddiii   kkkooonnntttrrrooolllllliiimmmiiinnneee   

Salvestatud videopilti saab vaadata seadme komplekti kuuluva 

programmi ja Windows Media Playeriga. Mobi-350 videoid saab esitada 

ka navigeerimisseadmesse sisseehitatud mängijaga. 

1) Vajutada Mobi-350 sees olevat SD-mälukaarti nii, et see hüppab välja.   

2) Sisestada SD-mälukaart mälukaardilugejaga varustatud arvutisse. 

3) SD-mälukaardi kaustad: 

① kaust RECORDING (salvestatud failid) 

- NORMAL (pidev salvestus), EVENT (sündmused / käsitsi salvestamised) 

- kaust PARKING (parkimisrežiim) 

② kaust SETUP  

③ kaust UPGRADE (programmiuuenduste kaust) 

4) Valida pildifail ja kontrollida seda.  

① Pideva videosalvestuse failid 

Pideva videosalvestuse failid salvestatakse SD-mälukaardi kausta 

RECORDING\NORMAL. 

② Sündmuste salvestiste ja käsitsi tehtud salvestiste failid 

Sündmuste salvestiste ja käsitsi tehtud salvestiste failid salvestatakse 

SD-mälukaardi kausta RECORING\EVENT. Videofaile saab kontrollida, 

klõpsates ja taasesitades kausta kasutatavas taasesitusprogrammis. 

③ Parkimisrežiimi videofailid 

Parkimisrežiimis salvestatud failid salvestatakse mälukaardi kausta 

RECORDING\PARKING. 

5) Video kontrollimine navigeerimisseadme abil 
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Mobi-350 videoid saab kontrollida ka navigeerimisseadmesse sisseehitatud mängijaga. 

① Salvestatud piltide vaatamiseks tuleb A/V-kaabel ühendada A/V 

OUT-pistikupessa ja navigeerimisseadme A/V IN-pistikupessa. (Video vaatamiseks 

tuleb navigeerimisseadmes valida Input või A/V IN.) 

Videokaabel (A/V-kaabel) võib navigeerimisseadme tootjast sõltu-

    valt olla erinev.

② Vajutada seadenuppu (             ) ja valida üles- ja alla-nuppude 

(                           ) abil menüü 8.player.

③ Menüüs <8.Player Select> tuleb videote vaatamiseks valida kaustad EVENT ja 

NORMAL. 

④ Eelmiste ja järgmiste kaustade valimiseks tuleb kasutada Mobi-350 üles-ja alla-

nuppe. 

⑤ Video lühiajaliseks peatamiseks vajutada salvestusnuppu 

<             >. Salvestusnupu pika vajutamisega saab faili saata järgmisesse 

kausta (EVENT -> NORMAL). 

6) Muud andmed 

① Kui kaust on täis, hakatakse faile eemaldama kõige vanemast failist alates. 

② Seadmega salvestatud video kellaaeg võib erineda tegelikust kellaajast, kui GPS-

navigeerimisseadet ei ole pikka aega kasutatud (kellaaeg vajab seadmist). 

③ Kopeerida ja salvestada tähtsad andmed mõnesse muusse salvestusvahendisse. 
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7) Videote salvestuskaustad ja failinimede struktuur  

Failinime alusel saab kontrollida esi-/tagakaamera videosalvestisi, sünd-

muste salvestisi, tava- ja parkimisrežiimi salvestisi, kuupäeva ja kellaaega.  

(Failinimi) S100903_082826FN 

Salvestuskoht F esikaamera salvestus eestpoolt 

R tagakaamera salvestus tagantpoolt 

Salvestusviis 

N TAVALINE tavaline salvestus 

E SÜNDMUS sündmuste salvestamine 

P PARKIMINE parkimisrežiimis salvestamine 
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666...   MMMooobbbiii---333555000   vvviiidddeeeooommmääännngggiiijjjaaa   kkkaaasssuuutttaaammmiiinnneee 

1) Videomängija installimine 

① Topeltklõpsata SD-mälukaardil oleval failil Mobi-350_Setup. 

② Käivitada Mobi-350 videomängija installimine.

③ Mobi-350 videomängija installimisprogramm installib videomängijat. 
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④ Kui installimine on lõppenud, klõpsata nuppu FINISH.   

⑤ Programmi käivitamiseks klõpsata töölaual olevat 

MOBI-350 videomängija ikooni.

Mobi-350 videomängija ikoon 
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2) Mobi-350 videomängija kasutamine 

① Põhikuva (1 kanali pilt, 640×480)

-Ajaandmed, GPS-i ühenduse andmed, näitab programmi versiooni 

② Abikuva (2 kanali pilt, 320×240) 

Kui tagakaamerat ei ole, näitab ainult X,Y,Z-pilti 

③ G-anduri kõver (kokkupõrkekõvera analüüs) 

④ Video juhtnupp 

Seiskamine, taasesitamine, pausirežiim, eelmise või järgmise pildi valimine, 

pilthaaval vaatamine, faili avamine 

⑤ Esituskiiruse seadmine, heleduse reguleerimine, helitugevuse seadmine 
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⑥ Sõidukiirus (km/h) 

⑦ Pildi nupp 

⑧ Esitusnimekiri / kaart  

⑨ Esitusnimekiri  

Salvestuskoht (N, E, P), kuupäev, faili nimi 

⑩ Salvestise asukoht 

N: tavasalvestiste failid / E: sündmuste salvestiste failid / P: parkimisrežiim 

⑪ Esitusnimekirja näitamine 

⑫ Esitusnimekirja eemaldamine / kaardi laiendamine  

⑬ Mobi-I veebilehele (www.mobi-i.kr) liikumine 

⑭ Programmeerimisnupp  

a. Programmi andmed 

b. Seadme seaded 

Kokkupõrkeanduri, kellaaja, salvestuskiiruse (salvestatavate piltide arv sekundis), 

salvestise kvaliteedi, kõlari helitugevuse, helisalvestise seadmine 

c. Minimeerimine 

d. Programmi sulgemine 
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3) Salvestatud failide avamine 

① Topeltklõpsata MOBI-350 ikooni ja vajutada nuppu „File open‟.  

Kui on vaja läbi vaadata kõik videolõigud, tuleb valida kaust RECORDING. Sel 

juhul kuvatakse videofailide täielik nimekiri. Näha on kõigi videolõikude nimekiri.

Faililoend sisaldab kõiki videolõike (pidevad videod ja sündmuste videod). Ainult 

sündmuste videote vaatamiseks klõpsata „Event List”. Videolõikude vaatamiseks 

vajutada taasesitusnuppu. 

Pildi kontrollimiseks võib valida üksiku kausta (EVENT, NORMAL, Parking) ja 

üksiku faili. 
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② Sündmuste videote ja pidevate videosalvestiste kaust 

a. Sündmuste videofailid (sündmuste videod, parkimisvideod) 
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b. Pideva videosalvestuse failid (kaust NORMAL) 

Tavalise salvestuse ja sündmuste (või parkimise) videote kaustadesse saab

salvestada maksimaalselt 500 pilti. Failide säilitamise ajad on salvestustüübist ja 

SD-mälukaardi mälumahust sõltuvalt erinevad. 

(Salvestusaeg: 1 fail)

Mahutavus Tavaline 

salvestamine 

Sündmuste salvestamine Parkimisrežiim 

2 GB 1 min  30 s 1 min 

4 GB 1 min 30 s 1 min 

8 GB 2 min 30 s 1 min 

16 GB 4 min 30 s 1 min 

32 GB 4 min 30 s 1 min 
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4) Kaarditugi kasutaja sõidumarsruudi ja asukoha tuvastamiseks  
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Nupu MAP vajutamisel kuvatakse ekraanil oleva pildi kaart (asukohaandmed).

Seade toetab kolme kaarditüüpi: graafilist kaarti, satelliitkaarti ja kihilist kaarti.

Peale selle saab ekraanil parajasti kuvatava kaardi suurendamisega üksikasjalikult 

sõidumarsruuti analüüsida. 
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777...   MMMooobbbiii---333555000   ppprrrooogggrrraaammmmmmeeeeeerrriiimmmiiinnneee   

Seadet Mobi-350 saab programmeerida kahel viisil: arvutisse installitava 

taasesitusprogrammi või seadme funktsiooninuppude abil. Funktsiooninuppude abil

seadete muutmise ajal peab A/V-kaabel olema ühendatud A/V OUT-pistikupessa ja 

navigeerimisseadme A/V IN-pistikupessa. 

※   Tähelepanu!!!   

Erinevate navigeerimisseadmete tootjate videokaablid võivad olla 

erinevad. 

1) Keskkonnaseaded, SD-mälukaart arvutis 

(Keskkonnaseadete muutmiseks arvutis tuleb esmalt installida taasesitusprogramm.) 

Vt taasesitusprogrammi installimisjuhiseid lk 20. 

Võtta SD-mälukaart Mobi-350st välja ja sisestada kaardilugejasse. 

Kui SD-mälukaart on kaardilugejasse sisestatud, ühendada kaardilugeja USB-

pistikupessa. Käivitada taasesitusprogramm ja valida keskkonnaseadete ikoon.  
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Pärast keskkonnaseadete ikooni valimist tuleb valida muudetav kaust. Pärast 

selle valimist avaneb keskkonnaseadete aken. Allpool on näha esialgsed

seadeväärtused. 
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Programmi seaded (keskkonnaseaded) 

Keskkonnaseadeid saab muuta vastavalt vajadusele. Pärast 

keskkonnaseadete muutmist vajutada tehtud muudatuste salvestamiseks 

salvestusnuppu „Save”. 

① G-andur: kokkupõrkeanduri tundlikkuse seadmine 

② Kellaaeg (GMT): ajavööndi seadmine (Eesti: GMT +2) 

③ Piltide salvestamine: ei saa muuta (fikseeritud seadeväärtus) 

④ Salvestuse kvaliteet: ei saa muuta (fikseeritud seadeväärtus) 

⑤ Kõlari helitugevus: astmed 0...5  

⑥ Helisalvestus: sisse-/väljalülitamine  

⑦ Automaatne parkimisrežiim: sisse-/väljalülitamine 

⑧ Sõiduki number: sisestada kliendi sõiduki number andmehalduse jaoks 

(ei ole kohustuslik) 

2) Keskkonnaseaded muutuvad, kui A/V-kaabel ühendatakse 

navigeerimisseadmega 
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Mobi-I keskkonnaseaded 

① G-anduri seaded (kokkupõrkeanduri tundlikkuse seadmine) 

Low, Lo-Mid, Middle, Mid-Hi, High (madal, madal-keskmine, keskmine, 

keskmine-kõrge, kõrge)

② Kellaaja seadmine 

③ Automaatne parkimisrežiim  

Sisse-/väljalülitamine

④ SD-kaardi vormindamine  

⑤ Vaikeseaded 

⑥ Videomängija 

Sündmuste failid, tavasalvestiste failid, parkimisfailid 

⑦ Väljumine 

3) Keskkonnaseaded funktsiooninuppude abil, kui navigeerimisseade on 

ühendatud 

① Keskkonnaseadete muutmise ajal peab A/V-kaabel olema ühendatud 

A/V OUT-pistikupessa ja navigeerimisseadme A/V IN-pistikupessa. (Video 

vaatamiseks tuleb navigeerimisseadmes valida Input või A/V IN).

③ Valida menüü noolenuppudega (                           )

④ Kui menüü on valitud, vajutada seadete salvestamiseks 

valikunuppu (               ).

※      Tähelepanu! 

Arvestada tuleb, et kui nuppude abil ei ole andmeid sisestatud

kauem kui 30 sekundit, sulgub seademenüü automaatselt.  

② Keskkonnaseadete akna avamiseks vajutada seadenuppu 

(             ).
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888...   MMMooobbbiii---333555000   pppaaaiiigggaaallldddaaammmiiinnneee 
Valida sobiv koht ja puhastada aken MOBI-350 kinnituskohas 

.   

① Paigaldada kinnitusalus pakendis 

sisalduva teibi abil oma kohale.

Paigaldada kaamera hea nähtavusega 

kohta ja nii, et kaamerat ei ole 

reguleerimisel vaja kallutada 

(nt armatuurlauale).  

② Kaameranurga reguleerimine 

- Seada kaameranurk

vastavalt soovile (peab

olema vertikaalne).  

③ Ühendada seade elektritoitega -

Ühendada toitekaabel kaamera 

korpusel olevasse 

toitepistikusse. 
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④ Pärast toitekaabli ühendamist sõiduki 

pistikupessa käivitada sõiduk. Seade lülitub

sisse. Veenduda, et põleb toite märgutuli 

(roheline). 

⑤   Ühendustarvikud   (GPS-vastuvõtja, A/V-kaabel)   

(Tagakaamera ei kuulu mudeli Mobi 350 komplekti, tagakaamera on ainult mudelil 

Mobi 350T.) 

⑤  Paigaldamine on lõppenud 
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9. Tehnilised andmed 

1) Seade: Mobi-350 

2) Salvestusvahend: SD-mälukaart 

3) Salvestusmaht: (põhimaht) 4 GB / (max) 32 GB 

4) Lahutusvõime: 640×480 (VGA) 

5) Minimaalne valgustus: üle 1 luksi 

6) Objektiivi pildinurk: 120 kraadi 

7) Videoväljund: 1Vp-p, 75 Ω, NTSC, COMS LIVE out 

8) Video salvestuskiirus: esikaameraga 20–18, tagakaameraga 10–8 pilti/s (max 30 pilti/s)  

9) Video salvestamine: pidev/sündmuste salvestamine (sündmus: enne 10 sekundit, 

pärast 20 sekundit) 

10) Helitugevuse reguleerimine: 6 astet (0...5) 

11) Hääljuhtimise funktsioon  

12) Elektritoide: alalispinge min 12 V – alalispinge max 24 V 

13) Kasutustemperatuur: –20 °C kuni 70 °C 

14) Võimsustarve: alla 1 W 

15) Mõõtmed: 92 mm (L) × 55 mm (P) × 35 mm (S) / ilma kinnitusaluseta 

16) Kaal: 74 g (ilma kinnitusaluseta) 

17) Sisaldab tagakaamerat 
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TTTeeehhhnnniiillliiinnneee   tttuuugggiii   

Maaletooja
KG Knutsson AS
Saeveski 12 Tallinn

Tellimine:
tellimine@kgk.ee
6519319 

mailto:info@kaha.fi

