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Juhtseadiste joonis 

 

 

 

1. Mikrofoniliides MIC 2. TF-kaardi pesa 3. Juhtnupp 4. USB-liides 

5. GPSi liides 6. AV-liides 7. Mikrofonitähis MIC  

8. Toitetähis 9. Salvestamistähis REC 10. Ekraan 11. Mikrofoninupp MIC 

12. Salvestamisnupp REC 13. Kinnitamisnupp 

<OK> 

14. Menüünupp <Menu>  

15. Toitenupp <Power> 16. Alus 17. Lähtestamisnupp 18. Juhtmepesa 

 

Juhtnuppude funktsioonide kirjeldus 

1. Toitenupp <Power> 

 

Funktsioon 1: sisse/välja lülitamine 

Vajutage väljalülitatud olekus toitenuppu <Power> digitaalse pardakaamera sisselülitamiseks. Pardakaamera lülitub 

automaatselt tööle. Hoidke sisselülitatud olekus toitenuppu <Power> 5 sekundit vajutatuna. Pardakaamera salvestab 

automaatselt videofaili ja lülitub välja. 

 

Funktsioon 2: tagantvalgustus 

Vajutage sisselülitatud olekus toitenuppu <Power> ekraani tagantvalgustuse välja lülitamiseks ning vajutage mis 

tahes juhtnuppu ekraani tagantvalgustuse uuesti aktiveerimiseks. (See funktsioon mõjutab ainult ekraani 

tagantvalgustust – see ei mõjuta video salvestamise funktsiooni.) 

  



2. Menüünupp <Menu> 

Funktsioon 1: menüünupp 

Vajutage ooteolekus menüünuppu <Menu> põhimenüü funktsioonide seadistamise tabelisse sisenemiseks. Vajutage 

soovitud suvandi valimiseks salvestamisnuppu <REC> või mikrofoninuppu <MIC> ning vajutage siis 

kinnitamisnuppu <OK> valitud suvandi kinnitamiseks. Kui seadistamise lõpetate, siis vajutage menüünuppu 

<Menu> menüü seadistamise funktsioonist väljumiseks. 

 

3. Kinnitamisnupp <OK> 

Funktsioon 1: lukustamine 

Vajutage video salvestamise ajal kinnitamisnuppu <OK> videoandmete salvestamiseks eraldiseisvasse kausta 

mälukaardil. Kaustas olevaid faile ei kirjutata tsükliliselt üle. 

[Märkus] Esitusrežiimis näitab võtmekujuline ikoon miniatuursete ikoonide loendis, et audio salvestamine on 

lukustatud. 

 

Funktsioon 2: pildistamine 

Vajutage pildistamisrežiimis salvestamisnuppu <Record> fotode jäädvustamiseks. 

 

Funktsioon 3: kinnitamine 

Vajutage menüü seadistamise protsessis kinnitamisnuppu <OK> sätete kinnitamiseks. 

 

Funktsioon 4: esitus 

Vajutage esitusrežiimis kinnitamisnuppu <OK> videoandmete esitamiseks ja vajutage uuesti kinnitamisnuppu <OK> 

videoandmete esitamise seiskamiseks. 

 

Funktsioon 5: paofunktsioon 

Hoidke esitusrežiimis kinnitamisnuppu <OK> 5 minutit vajutatuna uuesti salvestamisliidesele lülitumiseks. 

 

4. Salvestamisnupp <REC> 

Funktsioon 1: eelmine lehekülg 

Vajutage menüü seadistamise režiimis ja esitusrežiimis ülesnuppu <Up> eelmisele leheküljele liikumiseks. 

 

Funktsioon 2: kiiresti tagasikerimine 

Vajutage esitusolekus salvestamisnuppu <REC> kiiresti tagasikerimise režiimi lülitumiseks. 

 

Funktsioon 3: video salvestamine 

Vajutage ooteolekus salvestamisnuppu <REC> salvestamise alustamiseks ja vajutage uuesti salvestamisnuppu 

<REC> salvestamise seiskamiseks. 

  



5. Mikrofoninupp <MIC> 

Funktsioon 1: järgmine lehekülg 

Vajutage menüü seadistamise režiimis ja esitusrežiimis allanuppu <Down> järgmisele leheküljele liikumiseks. 

 

Funktsioon 2: kiiresti edasikerimine 

Vajutage esitusolekus mikrofoninuppu <MIC> kiiresti edasikerimise režiimi lülitumiseks. 

 

Funktsioon 3: režiimi vahetamine 

Vajutage ooteolekus mikrofoninuppu <MIC> pildistamisrežiimi sisenemiseks ja vajutage uuesti mikrofoninuppu 

<MIC> esitusrežiimi sisenemiseks. Saate esitusliideses valida soovitud faili eelmisele/järgmisele leheküljele 

liikumise nuppe ja seejärel kinnitamisnuppu <OK> vajutades. 

 

Funktsioon 2: audio salvestamise funktsiooni blokeerimine 

Vajutage salvestamisrežiimis mikrofoninuppu <MIC> audio salvestamise funktsiooni blokeerimiseks. 

Mikrofonitähis MIC kustub. Vajutage uuesti mikrofoninuppu <MIC> audio salvestamise funktsiooni 

deblokeerimiseks. Mikrofonitähis MIC süttib põlema. 

 

6. Lähtestamisnupp <Reset> 

Kui pardakaamera jookseb kokku, siis vajutage selle väljalülitamiseks lähtestamisnuppu <Reset>. 

 

Kasutusjuhend 

I. Digitaalse pardakaamera paigaldamine 

1. Lülitage automootor välja. 

2. Sisestage TF-kaart TF-kaardi pessa. 

 

[Märkus] 

a. Pardakaamera video salvestamise funktsioon rakendab 1080P vormingut, millega genereeritakse suur hulk 

andmeid. Süsteemi kokkujooksmise vältimiseks on soovitav kasutada vähemalt 4 GB mälumahuga hinnatud 

kaubamärgi kiiret TF-kaarti (klass 6 või kiirem). TF-kaardi pesa toetab kuni 32 GB mälumahuga kaardi kasutamist. 

 

b. Pardakaamera ei toeta TF-kaardi käigult ühendamist. Eemaldage TF-kaart kindlasti pärast pardakaamera 

väljalülitamist. 

 

3. Kindlustage pardakaamera auto tuuleklaasi külge. 

[Märkus] Pardakaamera tuleb kinnitada piisavalt valgesse ohutusse kohta. 

Pardakaamera tuleks eelistavalt paigaldada kahelt poolt kinnitades tahavaatepeegli külge. 

Puhastage enne pardakaamera kleepides kohale kinnitamist paigalduspind puhta pehme riidega mustusest ja 

niiskusest. 

  



4. Fikseerige toitejuhe nõuetekohaselt kohale juhtmepesa ja juhtmeklambri abil, nii et see ei takista otsenähtavust. 

5. Sisestage autos kasutamiseks mõeldud laadija auto sigaretisüütelisse. 

6. Sisestage autos kasutamiseks mõeldud laadija laadimisliides pardakaamera USB-liidesesse. 

7. Korrigeerige pardakaamera nurka tagamaks, et kaamera objektiiv on maaga paralleelne. 

8. Käivitage mootor ja kontrollige, et pardakaamera on nõuetekohaselt paigaldatud. 

 

 

II. Funktsioonide kirjeldus 

 

1. Automaatne salvestamine 

Automootori käivitamisel lülitub pardakaamera automaatselt tööle ja kaamera salvestamisfunktsioon deblokeerub. 

Lisaks lülituvad põlema süsteemitähis ja toitetähis ning ekraanil hakkab vilkuma salvestamistähis REC. 

Automootori välja lülitamisel salvestab pardakaamera jäädvustatud sisu automaatselt ja lülitub välja. Jäädvustatud 

kujutised salvestatakse segment-segmendi haaval TF-kaardile. Kui TF-kaart saab täis, siis kirjutab pardakaamera 

varem salvestatud kujutised üle. 

[Märkus] a. Saate menüüs seadistada salvestamisaja. Salvestamisaja sätted on: 1 minut, 3 minutit ja 5 minutit. 

Salvestamisaja vaikesäte on 3 minutit. 

 

2. Käsitsi salvestamine 

Vajutage toitenuppu <Power>. Pardakaamera lülitub sisse ja alustab automaatselt andmete salvestamist. Hoidke 

toitenuppu <Power> 5 sekundit vajutatuna. Pardakaamera salvestab automaatselt jäädvustatud andmed ja lülitub 

välja. 

 

3. Pildistamisfunktsioon 

Vajutage ooteolekus mikrofoninuppu <MIC> pildistamisrežiimi sisenemiseks. 

Ekraani vasakus ülanurgas asendub videokaamera ikoon fotokaamera ikooniga. Vajutage pildistamiseks 

kinnitamisnuppu <OK>. Tehke nii tagasi video salvestamise režiimi lülitumiseks: vajutage mikrofoninuppu <MIC> 

ning hoidke siis kinnitamisnuppu <OK> 5 minutit vajutatuna. 

 

4. Liikumise tuvastamise funktsioon 

Vajutage ooteolekus menüünuppu <Menu> seadistamismenüüsse sisenemiseks. Vajutage allanuppu <Down> kursori 

viimiseks liikumise tuvastamise suvandile <Motion Detection> ja lülitage see sisse ehk sättele <On>. Vajutage 

salvestamisnuppu <REC> liikumise tuvastamise režiimi sisenemiseks. Kui objektiiv tuvastab välise liikuva objekti, 

siis lülitub pardakaamera video salvestamise olekusse. Kui objektiiv ei tuvasta 60 sekundi jooksul ühtki liikuvat 

objekti, siis seiskab pardakaamera video salvestamise. Tehke nii liikumise tuvastamise režiimist väljumiseks: 

sisenege uuesti menüüsse, valige liikumise tuvastamise suvand <Motion Detection> ja lülitage see välja ehk sättele 

<Off>. 

[Soovitus] Kui soovite kasutada liikumise tuvastamise funktsiooni kaua aega järjest, siis soetage eraldiseisev kantav 

toitemoodul. 

  



5. Kokkupõrke tuvastamine 

Ainult juhul, kui digitaalsel pardakaameral on sisseehitatud kokkupõrkeandur (G-andur): Sõiduki tõsise kokkupõrke 

korral lukustab pardakaamera avarii ajal jäädvustatud pildiandmed ning kuvab ekraani keskel lukuikooni. 

[Soovitus] Kokkupõrkeandur (G-andur) toetab tundlikkuse reguleerimist. 

Vaikimisi on tundlikkuse reguleerimine välja lülitatud ehk sättel <Off>. Saate tundlikkuse sätteid vastavalt 

vajadusele muuta seadistamismenüüs. 

 

6. Kuupäeva ja kellaaja seadmine 

Vajutage ooteolekus kaks korda menüünuppu <Menu> süsteemi seadistamise menüüsse sisenemiseks. Vajutage 

allanuppu <Down> kursori viimiseks kuupäeva seadmise suvandile <Set the date>. 

Vajutage kinnitamisnuppu <OK> tehtud valiku kinnitamiseks ja seadistamismenüüsse <Setting> sisenemiseks. 

[Soovitus] Vajutage väärtuste valimiseks ülesnuppu <Up> ja allanuppu <Down>, vajutage menüünuppu <Menu> 

edasi järgmisele suvandile liikumiseks ning vajutage kinnitamisnuppu <OK> suvandi kinnitamiseks ja seejärel 

menüüst väljumiseks. 

[Märkus] Liiklusõnnetuse tõendusmaterjali tarvis kuupäeva ja kellaaja nõuetekohaseks salvestamiseks tuleb enne 

pardakaamera kasutamist õige kuupäev ja kellaaeg seada. 

 

7. USB-režiim 

Ühendage pardakaamera andmekaablit kasutades arvuti USB-liidesega. Ekraanile ilmub seejärel kaks režiimi: mälu 

ja kaamera. Vajutage ülesnuppu <Up> või allanuppu <Down> mälusuvandi <Memory> valimiseks. Vajutage 

kinnitamisnuppu <OK> USB-välkmälu režiimi sisenemiseks. 

[Soovitus] Kui kasutate videofaili kopimiseks arvutit, siis on soovitav rakendada kaardilugejat TF-kaardilt videofaili 

arvutisse kopimiseks. 

 

8. Salvestatud faili esitus 

Vajutage sisselülitatud olekus kaks korda mikrofoninuppu <MIC> esitusrežiimi lülitumiseks. Leidke ülesnuppu 

<Up> või allanuppu <Down> vajutades soovitud failitüüp ning vajutage siis kinnitamisnuppu <OK> valitud faili 

esitamiseks. 

  



9. Arvutikaamera 

Ühendage pardakaamera andmekaablit kasutades arvuti USB-liidesega. Ekraanile ilmub seejärel kaks režiimi: mälu 

ja kaamera. Vajutage ülesnuppu <Up> või allanuppu <Down> kaamerasuvandi <Camera> valimiseks. Vajutage 

kinnitamisnuppu <OK> arvutikaamera režiimi sisenemiseks. 

Pärast arvutisse draiveri installimist ilmub minu arvuti <My Computer> alla kaameraikoon. Tehke kaamera 

sisselülitamiseks topeltklõps kaameraikoonil. 

 

10. GPSiga jälitamine (fakultatiivne) 

Auto pardakaamera sisselülitumisel ilmub ekraanile teade “NO GPS”, kui kaamera GPSi porti ei ole ühendatud välist 

GPS-moodulit. Kui GPS-moodul on pardakaameraga ühendatud, siis on kuvatud punane GPSi ikoon. 

Positsioonimise õnnestumisel muutub ikoon valgeks. Sellest hetkest alates salvestab pardakaamera 

salvestamisfunktsiooni kasutamisel videofailidesse ka GPSi andmed. Sihtotstarbelise videopleieri kasutamisel 

kuvatakse esitusel ka ajakoodiga laius- ja pikkuskraadi, kiirust ning sõidujoont. 

 

Märkus: 

Lülitage enne GPSi kasutamist seadistusmenüüs “GPS” sisse. 

See funktsioon töötab ainult sihtotstarbelise välise GPS-mooduli ja videopleieriga. 

 

 

Tehnilised andmed 

Sisseehitatud pildiandur 3 megapikslit 

Vaatenurk 170° lai nurk 

Eraldusvõime salvestamisel FHD1920×1080 ja HD1280×720 

Kaadrisagedus 
30 kaadrit sekundis HD1080P vormingus ja 60 kaadrit 

sekundis HD720P vormingus 

Video tihendusvorming H.264 

Videoväljundi režiim NTSC/PAL 

Ekraani suurus 1,5 tolli 

Hoiutemperatuur -20 °C kuni 70 °C 

Töötemperatuur -10 °C kuni 60 °C 

Tööniiskus 15% kuni 65% (suhteline õhuniiskus) 

Mälukaardi maht 4 GB kuni 32 GB 

Tööpinge 5 V alalispinge 



 

 


