
Salvestuskaamera CH100B kasutusjuhend



Kasutusviis Salvestusaeg Salvestamise koht

Tavaline salvestus
Normal Recording

Tavaline (Normal) 3/5 min AlwaysMovie kaust

Sündmus (Event) 10 s enne / 20 s pärast EventMovie kaust

Manuaalne (Manual) 10 s enne / 20 s pärast EventMovie kaust

Parkimise salvestus
Parking Recording

Liikumine (Motion) 10 s enne / 20 s pärast MotionMovie kaust

Parkimine (Parking) 10 s enne / 20 s pärast EventMovide kaust

5-1 Kasutusjuhend
1. Sõidu alguse ja lõpu salvestamine

- Pärast sisselülitamist annab CH-100B häälkäskluse „Start recording“ (alusta salvestamist) ning seejärel algab salvestamine.
- Pärast väljalülitamist annab CH-100B häälkäskluse „Car DVR is ending“ (auto DVR salvestamine on lõppenud).
※ Palun kontrolli, kas SD-kaart on sisestatud põhiseadmesse, enne kui lülitad seadme sisse. 
2. Salvestamine Kasutusviis & aeg
※ Sündmuse ja manuaalse salvestamisrežiimi ajal ei kasutata teisi sündmuse või manuaalseid režiime.
3. Video taasesitus
- Salvestatud video taasesitus: salvestatud video taasesitamiseks vajuta rakendusel CammSys „SD Card” või „BLACKSYS” (ühendades WiFiga). 

saad vaadata videot ka programmiga BlackSys Viewer arvutis koos Micro SD-kaardiga.



4. Tavaline salvestus (Normal Recording)
- Tavaline salvestus (Normal Recording): sõiduki käivitamisel algab salvestamine ning andmed salvestatakse SD-kaardile. („AlwaysMovie” kaust)
- Sündmuse salvestus (Event Recording): salvestamine algab, kui kiirendussensor (G-sensor) tuvastab ootamatu kiirenduse või järsu pidurdamise. 

kausta salvestatakse 30 sekundiline video („EventMovie” kaust ) (10 sekundit enne ja 20 sekundit pärast sündmust).
- Manuaalne salvestus (Manual Recording): salvestamine algab, kui kasutaja vajutab ventilaatori nupule auto töötamise ajal, see salvestab

30 sekundi pikkuse video kausta „EventMovie”.
※ Sellel ajal kui sündmust salvestatakse, ei saa kasutada manuaalse salvestamise funktsiooni ning manuaalse salvestuse ajal ei saa kasutada

sündmuse salvestamise funktsiooni. 
5. Parkimisrežiimis salvestamine (Parking Mode Recording) 
- Parkimisrežiim on aktiivne, kui seade on lülitatud sisse (ON).
※ Pane tähele, et salvestamine ning seade ise katkestavad elektrivoolu, kui sõiduki aku voolutase langeb alla lubatud pinget.
- Parkimisrežiimi sätted: seadet saab programmeerida kindlaks ajaks, et käivitada funktsioon ‘auto conversation to parking mode’.

Kui seade lülitatakse parkimisrežiimi, kõlab häälkäsklus „Switched to parking mode” (lülitatud parkimisrežiimi).
※ Automaatset vestlust (automatic conversation) saab parkimisrežiimis programmeerida konfiguratsiooni seadete alt Configuration Setting >>

Basic Functions of the BlackSys viewer, või  BlackSys mobiilirakenduses: BlackSys Settings >> Basic Function.
※ Kui salvestamine peatub ning lülitub kas parkimis- (parking mode) või sõidurežiimi (driving mode), võib kuni 5 sekundit videost kustuda.
- Salvestamine parkimisrežiimis „Liikumise  LED tuli kuvatakse ekraani alumises osas, kui salvestatud video mängib“. 
※ Lülitades tavalise, sündmuse või manuaalse salvestusrežiimi ümber parkimisrežiimi lõpetatakse kõik salvestatud failid ning lülitatakse ümber parkimisrežiimi.

Sellel põhjusel võib video kaduma minna.  
- Valides konfiguratsiooni seadetest „Use motion detection“ (liikumise tuvastamine) salvestatakse video 30 sekundi jooksul, kui liikumine tuvastati - 10 sekundit

enne / 20 sekundit pärast. Failid salvestatakse kausta „MotionMovie”.
※ Tõhusaks mälu haldamiseks aktiveeritakse liikumise tuvastamiseks ainult tagumine/eesmine kaamera.



※ Liikumise tuvastamise funktsiooni saad seadistada programmis BlackSys Viewer: Configuration Settings >> Motion Detection (liikumise tuvastamine).
Või otse mobiilirakendusest BlackSys: BlackSys Settings >> Motion Detection (liikumise tuvastamine).

※ Valge LED tuli vilgub liikumise salvestamise ajal.
※ Liikumise tuvastamine võib ebaõnnestuda, kui sõiduk viibib väga ekstreemsetes välisvalgustuse tingimustes.
※ Salvestusaeg parkimisrežiimis võib varieeruda sõltuvalt sõiduki aku pingest. 
※ Liikumise salvestamine võib jätkuda vastavalt keskkonna muutustele, tundlikkus peab olema seadistatud vastavalt parkimiskeskkonnale 

(nt parkides tänaval või maaaluses parklas, sagedased liikumised võivad segada liikumise salvestamist, juhul kui on seadistatud kõrgele tundlikkusele)

6. Juhtimisinformatsiooni kontroll (Driving Information Check)
- Configuration setting → GPS function → Driving Information
Kui juhtimisinformatsiooni jaoks on salvestusintervallid seadistatud konfiguratsiooni sätete alt, salvestatakse soovitud andmed iga programmeeritud intervalli 



5-2 LED-indikaator ja hääljuhised
※ Funktsiooni saab vastavalt toote uuendustele muuta 
- Heliefekt

Funktsioon Hääljuhised
Time signal (aja signaal, juhul kui kasutad fikseeritud taimerit) 1O’clock (kell 10)

Voice recording setting (hääle salvestamise seaded)
Starting the voice recording (häälsalvestuse käivitamine)Disabling the voice recording  (häälsalvestuse lõpetamine)

Convert to parking mode (parkimisrežiimi ümberlülitamine) Switching to parking recording mode (parkimisrežiimi ümberlülitamine)
Convert to normal mode from parkingmode (tavarežiimist parkimisrežiimi lülitamine)

Switching to normal recording mode
(tavarežiimi ümberlülitamine)

Normal recording (tavaline salvestus) Puudub
Manual recording (manuaalne salvestus) Piiksuv heli
Event recording (sündmuse salvestus) Piiksuv heli

Start Firmware upgrade (püsivara aktualiseerimine) Puudub
Power OFF with High Temperature cut-off function (väljalülitamine kõrgel temperatuuril)

Puudub

Low voltage cut-off (madalpingel väljalülitamine) Puudub
Volume (+)(-) (hääletugevus+/-) Piiksuv heli

WiFi ON Ti-ting! heli
WiFi OFF Ti-ting! heli

System start (süsteemi käivitamine) Starting the recording(salvestusega alustamine)System OFF (süsteem on väljas) (Disconnectingpower) (vooluallikast väljas)
Terminating the system(süsteem peatatakse)

Start recording (salvestamise käivitamine) Puudub
End recording (salvestamise lõpetamine) Puudub

Connecting/Disconnecting rear camera(tagumise kaamera ühendamine/lahti ühendamine)

Puudub (süsteem taaskäivitatakse, kui käivitad kasutamise ajal tagumise kaamera) 

GPS satellite positioning (GPS satelliidi positsioneerimine)
Puudub

Remove SD card whileoperating (eemalda SD-kaart kasutamise ajal)
Puudub (süsteem taaskäivitatakse, kui käivitad kasutamise ajal tagumise kaamera)

Without SD card (ilma SD-kaardita)
There is no SD card (Repeat,Reboot once insert the SDcard) (SD-kaart puudub; korda, taaskäivita pärast SD-kaardi sisestamist)

Manual SD card format (SD-kaardi manuaalne vormindamine)
Formatting is on standby. Press the left key to format(Vormindamine on ooteseisundis. Vajuta vormindamiseks vasakut nuppu)

Proceed SD card format(Event Key) (SD-kaardi vormindamise jätkamine)
Formatting the SD card. Do notturn

off the power. (SD-kaardi vormindamine, ära lülita seadet välja)Security LED setting(turvalisuse LED seaded) Puudub



- Riistvara (H/W) Staatus LED
LED Punane (REC) Roheline (tagumine) Sinine (GPS) Kollane (Wifi)

Tagumine kaamera Connect / Disconnect(ühendatud/ühendus katkestatud)
Connecting rear camera while operating / Rebooting when disconnectingTagumise kaamera ühendamine töötamise ajal / taaskäivitada, kui ühendus katkestatud)

GPS Connection success 
(ühendamine oli edukas)

ON ON(2CH) ON -

Connection failed 
(ühendamine 
ebaõnnestus)

ON ON(2CH) OFF -

Wifi ON ON ON(2CH) - ON
OFF ON ON(2CH) - OFF

- Turvalisuse staatus LED
LED Punane (REC) Roheline(tagumine) Sinine (GPS) Kollane (Wifi) Turvalisuse LED

Parkimis-režiim
Parking Mode

Standby (ootel) ON ON(2CH) ON(Connecting) (ühendab) ON(Connecting)(ühendab) Vilgub 3 s

Motion Detection (liikumine tuvastatud) ON ON(2CH) ON(Connecting) (ühendab) ON(Connecting)(ühendab) Vilgub 1 s
Parking Event (parkimine) ON ON(2CH) ON(Connecting) (ühendab) ON(Connecting)(ühendab) Vilgub 1 s

- Toide ON/OFF
Funktsioon Hääljuhis Staatus

Toide ON Starting the recording (salvestamise alustamine)
Toide OFF Terminating the system (süsteemi lõpetamine)



- Töötamise nupud (valikunupp), pikka vajutamist vajav nupp (Long Key) (rohkem kui 3 s)
Funktsioon Nupp Häälkäsklus

SD Card Format – (SD-kaardi vormindamine)
Event Button Long Key Formatting is on standby. Press the left key to format (Vormindamine on ooteseisundis. Vajuta vasakut nuppu vormindamiseks) 
Event Button Long Key Formatting the SD card. Do not turn off the power. (SD-kaardi vormindamine. Ära lülita seadet välja)

Event Button Short / All key down except Long Key(kõik nupud peale Long Key on allavajutatud) Puudub
Voice RecordingON/OFF  (hääle salvestamine sees/väljas) Press long volume button (+) (vajuta pikalt helitugevuse (+) nupule) Starting the voice recording (heli salvestamise alustamine)

Press long volume button (-) (vajuta pikalt helitugevuse (-) nupule) Disabling the voice recording (heli salvestamise väljalülitamine)

- Vea ilmnemine (Error Occur)
Funktsioon Häälkäsklus

SD Card not inserted (SD-kaart ei ole sisestatud) Insert SD card (Repeat, Reboot once insert) (Sisesta SD-kaart: korda, taaskäivita pärast kaardi sisestamist) 
SD Card Defective (SD-kaart on vigane) Cannot read the SD card. Please check the SD card (SD-kaart ei ole võimalik lugeda. Palun kontrolli SD-kaarti)

Front camera related failure (esikaameraga seotud rike) Recording failure. 1 (salvestamine ebaõnnestus 1)
Rear camera related failure (tagumise kaameraga seotud rike) Recording failure. 2 (salvestamine ebaõnnestus 2)

SD card recording related failure (SD-kaardiga seotud rike) Recording failure. 3 (salvestamine ebaõnnestus 3)



5-3 Mobiilirakenduse BlackSys kasutamine
1. Salvestamise alustamine ja lõpetamine 
※ Lae mobiilirakendus BlackSys oma nutitelefoni.

Mobiilirakenduse BlackSys leiab Google Play ja the App Store for iPhone poest.
- Mobiilirakendust BlackSys saab kasutada Android 4.2 või uuema versiooniga, iOS 5.0 või uuema versiooniga.
- Võib juhtuda, et mobiilirakendust BlackSys ei toetata. See sõltub nutitelefonist.
※ Aktiveerige WiFi nupp, mis asub seadme ülemises osas. 
※ Salvestatud videote taasesituseks, kasutades WiFit, võib vastuvõtmine varieeruda vastavalt andmete ülekandmise kiirusele.
※WiFi vastuvõtmise ulatus võib varieeruda. 
※ Salvestatud videote tee võib sõltuvalt nutitelefonist erineda. 

Lae mobiilirakendus BlackSys Google Play poest]

※ Multiühendus on olemas, kuid stabiilseks ühenduseks palun ühenda üks seade WiFiga. 

-4 Mobiilirakenduse BlackSys ühendamine

1. Vali mobiilirakenduse BlackSys ekraanilt ühenduse nupp (Connect button).
※ Kui seade on ühendatud Sinu nutitelefoniga, süttib mobiilirakenduseBlackSys ühendamise ikooni roheline tuli.

2. Vali WiFi nimekirjast ‘BlackSys’.
3. Sisesta vaikeparool : 11111111.
※ Stabiilseks ühenduseks palun jää seadme vahetusse lähedusse. 
※ Muuda parool, et vältida teiste isikute ligipääsu Sinu seadmele. 
※ Konfigureeri oma seadme nimi ja parool programmisBlacksys Viewer.

Mobiiliakendus BlackSys BlackSys APP menüü BlackSys` i nimekiri



5-4-1 Mobiilirakenduse BlackSys kasutamine – SD-kaart
※ Saad vaadata SD-kaardile salvestatud videomaterjali otse mobiilirakendusest BlackSys.

8

4
5

1. Navigation: liigu peaekraanile
2. Front Camera: kuva kõik videomaterjalid v.a esikaamera

2                                                                                    9 3. Rear Camera: kuva kõik videomaterjalid v.a tagumine kaamera
34. Always Video: kuva kõik videomaterjalid v.a alati salvestamise režiimis (Always Recording mode)
5. Event Video: kuva kõik videomaterjalid v.a sündmuse salvestamise režiimis. 
6. Motion Detection Video: kuva kõik videomaterjalid,  v.a liikumise tuvastamise režiimis
7. Customize: korrasta videomaterjali kausta ajalise järjestuse alusel (kasvavalt/kahanevalt)
8. Play: vaata videomaterjali faili 
9. Delete: kustuta videomaterjali fail
10. WiFi: liigu ühendamisfunktsiooni ‘BlackSys Connection’

5-4-2 Mobiilirakenduse BlackSys kasutamine –ühendamisfunktsioon BlackSys Connection
※ Ühendage seade mobiilirakendusega BlackSys, et vaadata salvestatud videomaterjali
※ Peaekraanil olev roheline värvus näitab edukat ühendamist.

1. Navigation: liigu peaekraanile 
2. Front Camera: kuva esikaameraga salvestatud videomaterjal 
3. Rear Camera: kuva tagumise kaameraga salvestatud videomaterjal 
4. Always Video: kuva alati salvestuse režiimis salvestatud videomaterjal
5. Event Video: kuva sündmuse režiimis salvestatud videomaterjal  
6. Motion Detection Video: kuva liikumise tuvastamise režiimis salvestatud video 
7. Customize Order: korrasta videomaterjali kaust ajalise järjestuse alusel (kasvavalt/kahanevalt)
8. Play: vaata videomaterjali faile 
9. Download: salvesta videomaterjal enda nutitelefoni filmiklipina 
※ Faili tee võib sõltuvalt nutitelefonist ja OS-ist varieeruda.
10. SD Card: liigu SD-kaardile
11. Front Camera LIVE: vaata esikaamerast otseülekannet
12. Rear Camera LIVE: vaata tagumisest kaamerast otseülekannet 



5-4-3 Mobiilirakenduse BlackSys kasutamine - konfigureerimine
※ Konfigureerimine on võimalik üksnes siis, kui rakendus BlackSys on ühendatud Sinu nutitelefoniga.
※ Menüü ülesehitus võib varieeruda sõltuvalt mobiilirakenduse BlackSys versioonist.
※ Salvestades muudetud väärtusi, peavad olema sisselülitatud must kast (black box) ja nutitelefon.
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1                                                                                 2                          1. Navigation: liigu peaekraanile
3                                  2. Save Changes: muudatused salvestatakse ning rakendatakse

4 3. Video: videosätete konfigureerimine
7 4. Basic: põhiliste sätete ja funktsioonide konfigureerimine

5. GPS: GPS seadete konfigureerimine

6. Additional: lisaseaded ja -funktsioonid 

7. Motion Detection: liikumise tuvastamise sätete konfigureerimine
8. Audio: heli kvaliteedi ja sätete konfigureerimine
9. Reset: kõikide seadmele rakendatud sätete tehase vaikeseadeteks taastamiseks
10. Time Synchronization: sünkroniseeri seadme aeg nutitelefoniga
11. SD Card Format: micro SD-kaardi vormindamine
12. Wi-Fi Settings: WiFi võrgu muudatuste kinnitamine 
13. Firmware Update: püsivara uuendused on saadaval 

5-4-4 Mobiilirakenduse BlackSys kasutamine -Varia
1  1. Navigation: peaekraanile liikumine 
2  2. Application Version: mobiilirakenduse aktuaalse versiooni kuvamine
3  3. Firmware Download: aktuaalse püsivara allalaadimine
4 4. Firmware Version: aktuaalse püsivara versiooni kuvamine

5. Call Service Center:  BlackSys teenindusega kontakteerumine informatsiooni saamiseks76. YouTube:  meie YouTube kanali vaatamine
7. BlackSys Homepage: meie kodulehe külastamine lisainformatsiooni saamiseks

-5 Püsivara aktualiseerimine mobiilirakenduses BlackSys
1. Ühenda mobiilirakendusega BlackSys, et vaadata püsivara hetke versiooni.
2. Liigu püsivara aktualiseerimise vaatesse (Information → Firmware Download)
3. Laadi alla kõige aktuaalsem püsivara versioon (sõltuvalt teenusepakkujast võivad     rakenduda lisakulud).
4. Kindlusta toote ja nutitelefoni jaoks stabiilne ühendus.
5. Aktualiseeri püsivara oma seadmes (BlackSys Configuration → Firmware).
6. Palun oota, kuni seade end taaskäivitab
※ Palun ära taaskäivita oma nutitelefoni või muud seadet, kui püsivara installitakse. 



5-6 BlackSys Viewer
1. Programmi installeerimine
- Programmi BlackSys Viewer leiab SD-kaardilt (kaartidelt), mis on Sinu tootega kaasas. 
※ Programmi BlackSys Viewer saad laadida meie kodulehelt www.blacksys.co.kr/en > GET SUPPORT >

Download and execute. Kui installeerimine on lõpule viidud, vajuta BlackSys Player ning rakenda see.

CH-100B
Player

2. Mahalaadimine (vali üks kolmest valikust)
① Control panel > program uninstallation & change > uninstallation BlackSys (CH-100B) Player
② Execute C:\Program Files(x86)\BlackSys\BlackSys Player \uninstall BlackSys Player
③ Execute Start > All program > BlackSys Player > uninstall BlackSys Player

- OS: Windows XP SP3, Vista(32bit), 7(32/64bit)
- MAC: OSX 10.7 või uuem versioon
- H/W: Pentium 4 2.8GHz over / 1G ram või uuem
- Veebilehitseja: MS Internet Explorer 8.0 või uuem
- Muu: Windows.NET Framework 3.5 või uuem

Soovitatud süsteemid programmi PC viewer

※ Video ja audio puhverdamine, mängimiskiiruse muutmine ning failide kaotsiminek võivad juhtuda sõltuvalt arvuti võimsusest ja tüübist



Kaardi vaade
3. PC Viewer kasutusjuhend

Aja konfiguratsioon
Konfiguratsioon

Ülesvõetud videote salvestamine 
Salvestatud piltide printimine

Kausta avamine

Main Viewer ekraan

G-sensori andmed

u 10 s tagasiPaus
Liigu 10 s edasi Video mängimise kiirus
Suurendamine

väljas/sees

Salvestite nimekiri ja sündmuse infoEsiküljevaate indikaatori ikoonEsiküljevaate video faili nimi:alwa_20141112_071532_F.avi
Tagavaate indikaatori ikoonTagavaate video faili nimi:alwa_20141112_071532_R.avi
Tagavaate video faili nimi

Täisekraan
Main/Sub Viewer ekraan
※ Juhul kui GPS signaal on nõrk või ei ole ühendatud internetti, ei    kuvata GPSi kaardi informatsiooni.
※ See on ainult automaatselt blokeeritud uuema versiooniga kui Explorer 7.
※ Kasuta täisekraani “Full screen” HD kvaliteediga video vaatamiseks



4. Konfiguratsioon
-Kasutaja saab muuta algsätteid nagu salvestamine, süsteem, aeg ja muud valikud, vajutades programmi PC Viewer menüüs sättele „Configuration”.

5. Salvestamise ekraan

11 

2   Sõiduki kiirus (ainult GPSiga)

1 

1                2    3        4        5          6 7 7 

1
2
3
4
5
6

Kuupäev, aeg
Sõiduki kiirus (ainult GPSiga)
GPSi staatus
※A: GPS on olemas
※ V: GPS puudub
※ F: GPS pole ühendatud

Juhtimise distants (ainult GPSiga)
Võimsuse tüüp
Salvestusrežiim 
Numbrimärk (maksimaalselt 8-kohaline)8 Püsivara versioon



06 Püsivara aktualiseerimine
6-1 Püsivara aktualiseerimine
Palun järgi allolevaid juhiseid püsivara aktualiseerimiseks.

① Eemalda SD-kaart seadmest.• Lülita kõige pealt süüde välja ning eemalda sigaretisüütajasse pandud kaabel.
② Külasta meie veebilehte (www.blacksys.co.kr/en > GET SUPPORT > Download) ja lae alla aktuaalseim fail.
③ Ühenda SD-kaart arvutiga ning kopeeri viimati allalaaditud fail (CH100update.zip) irdkettale.
④ Sisesta SD-kaart, mis sisaldab aktuaalse versiooniga faili. • Lülita süüde sisse ning ühenda kaabel sigaretisüütajasse.
⑤ Kõik LED tulevad põlevad ning aktualiseerimine on alanud. Kui värskendamine on lõppenud, siis salvestamine algab automaatselt.• Ära võta voolujuhet tagant ära, kui aktualiseerimine veel kestab. See võib põhjustada talitlushäireid.

6-2 Allalaadimine (püsivara & PC viewer)
• Külasta meie veebilehte (www.blacksys.co.kr/en > GET SUPPORT > Download) ja lae alla aktuaalseim fail ja programm PC Viewer.
• Vii programmi installeerimine lõpuni
※ Sa pead ühendama internetiga, et püsivara ja programmi PC Viewer oleks võimalik alla laadida.
※ Palun kontrolli enne aktualiseerimist teateid, vältimaks funktsioonide muutmist. 



07 Kuidas vormindada SD-kaarti
7-1 Arvutis vormindamine

1. Arvutis vormindamine
※ “How to format?” (kuidas vormindada?) on tagatud programmi PC Viewer poolt. Me ei soovita vormindada „Minu arvutis” („My Computer”).① Sisesta või ühenda SD-kaart arvutiga.  ② Vajuta [Start] → [My Computer]
③ Aseta hiire kursor [Portable USB drive] SD-kaardile ja vajuta hiire paremale klahvile. Seejärel vajuta vormindamine [Format]④ Seejärel vajuta [Start] nupule, vormindamine on alanud.
• FAT 32 vormindamine on nõutav, kui SD-kaarti ei tuvastata ja ei salvestata.
Seade vormindab SD-kaardi automaatselt, kui kasutada 32KB suurust formaati. 
• Vaheta SD-kaart, juhul kui arvuti ei tuvasta SD-kaarti või kui vormindamist ei saa lõpule viia.
• Kui SD-kaart sisaldab teisi andmeid, võib see põhjustada talitlushäireid.  Seetõttu palun eemalda need.
※ Kui SD-kaart on ühekordselt kasutatav, ei vastuta tootja andmete kadumise või kahjustumise eest. 
Tootja ei saa sellisel juhul garanteerida salvestatud andmeid SD-kaardil. 
2. Programmi PC Viewer vormindamine① Vajuta „Configuration”② Vajuta „SD card format”. (vastavalt konfiguratsiooni punktile 30)

7-2 Seadmes vormindamine
※ Samuti on võimalik SD-kaarti vormindada seadmes.① Vajutage nupule „Event button” 3 sekundi jooksul. Seejärel antakse häälkäsklus 

„Vormindamine on ooteseisundis. Vajuta vormindamiseks vasakule nupule („Formatting is
on standby. Press the left key to format”).
② Vajuta uuesti nupule „Event button”, misjärel vormindamine algab häälkäsklusega „SD-kaardi vormindamine. Ära lülita seadet välja“ („Formatting SD card. Do not turn offthe power”).
③ Salvestamist alustatakse automaatselt, kui vormindamine on lõpule viidud.

Maaletooja KG Knutsson AS Saeveski 12 Tallinn
Tel +372 6519300
info@kgk.ee


