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Selle juhendi kohta 
Selles dokumendis leiduv sisu on teavitava iseloomuga ja võib muutuda ilma eelneva 
etteteatamiseta. Me oleme andnud endast parima, et tagada selle kasutusjuhendi täpsus ja 
täielikkus. Siiski ei võta me mingit vastutust võiomalik vigade või puuduste kohta selles dokumendis. 
Tootja säilitab õiguse muuta toote tehnilisi spetsifikatsioone ilma eelneva etteteatamiseta. 

Sissejuhatus 
Täname Teid selle eest, et olete omale ostnud STREET GUARDIAN NIGHT’i – autode jaoks mõeldud 

FULL HD DVR-i.  

STREET GUARDIAN NIGHT on robustne, kompaktne pardakaamera stiilse ja modernse disainiga, mis 

on võimeline salvestama ükskõik mida, mis sõites juhtub. Tegemist on usaldusväärse tunnistaja 

liiklusõnnetuste ja ettenägematute sündmuste korral. 

Selle toote disain põhineb sõiduki algse väljanägemise säilitamisel ja see ei avalda Teie sõitmisele ega 

vaatele mingit mõju.  

Võrreldes teiste pardakaameratega on STREET GUARDIAN NIGHT eripärane oma eksklusiivse disaini ja 
elegantse väljanägemise poolest, sobitudes sõidukisse ideaalselt. 

Peamised funktsioonid: 

• FULL HD pardakaamera 

• Kõrgtasemelise resolutsiooniga video: HD 1080P 

• HDR (High Dynamic Range) videod  

• Selge pilt ka öösel ja halvasti valgustatud tingimustes  

• ADAS (Advanced Driving Assistance System) omadus 

• G-sensor 

• Liiklusõnnetuse korral on failid kaitstud  

• Audioandmete salvestamine 

• HDMI-väljund jne. 

Hoiatused  
• See manuaal sisaldab andmeid selle kohta, kuidas seadet kasutada, kuidas see töötab ja ka seadme 

tehniliste spetsifikatsioonide ning sellega seotud ohutusalase teabe põhist infot. Me soovitame 

Teil enne kaamera kasutamist manuaaliga põhjalikult tutvuda ja see tulevaseks kasutuseks alles 

hoida. Me usume, et see DVR on suuteline Teie vajadused täitma pikaks ajaks!  

• Ärge kasutage kaamerat niisketes oludes. STREET GUARDIAN NIGHT ei ole veekindel, seega ärge 

laske sellel sattuda kokkupuutesse vee või vihmaga.  
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• Ärge üritage raami avada ja seda parandada: see tühistab garantii. Probleemide kogemisel 

pöörduge parandusteenuse saamiseks professionaalse teeninduskeskuse poole.  

• Ärge kasutage kaamera puhastamiseks To clean the camera do not use thrill chemical substances 

or  clean solvents, but only a moist soft cloth. 

• Videokvaliteedi mõjutamiseks ärge kasutage STREET GUARDIAN NIGHT’i paksu tolmu või udu 

olemasolul.  

• Toote eluea lõpus, ärge visake kaamerat suvalisse prügikasti või lõkkesse, sest see võib plahvatada. 

• GPS-positsioneerimise tulemused on ainult referentsi andmiseks ning ei tohiks mõjutada tegelikku 

liiklusolukorda. See omadus ei võimalda tagada asukoha täpsust. 

• GPS-positsioneerimise täpsus võib erineda sõltuvalt ilmast ja asukohast, sealhulgas kõrgete 

hoonete ligidusest, tunnelite, maa-aluste käikude või metsade läbimisest. GPS-satelliidi signaalid 

ei saa läbida tahkeid materjale (välja arvatud klaas). Toonitatud aken võib mõjutada GPS-satelliidi 

vastuvõtuvõimet. 

• See kaamera on loodud mitteäriliseks kasutuseks, rakenduva seadustiku raamides. Ettevõte EI ole 

vastutav andmete/sisu kadumise eest seadme töötamise ajal.  

• Kohalikest seadustest ja sõidukiturvalisusnõuetest lähtuvalt ärge käsitsege seadet manuaalselt 

sõidukiga sõitmise ajal. 

Mis on karbis? 
• Street Guardian Night pardakaamera 

• GPS-iga iminapp 

• 12V akulaadija sigaretisüütajaga  

• Kaabel kaamera arvutiga ühendamiseks 

Märkused paigaldamise kohta 
• Paigaldage seade tahavaatepeegli lähedale selleks, et saavutada parim avaväljavaade. ÄRGE 

paigaldage pardakaamerat kohta, kus see võib vähendada tarvilikku nägemisulatust. 

• Veenduge selles, et kaamera lääts on tuuleklaasi kojamehe pühkimisulatuses, et tagada vihma 

sajamise ajal selge pilt. 

• Ärge puudutage läätse oma sõrmedega. Sõrmedele kogunev rasu võib jääda läätse külge ja 

tähendada ebaselgete videode ja piltide tegemist. Puhastage kaamera läätse regulaarselt. 

• Ärge paigaldage seadet toonitud klaasile. Säärane käitumine võib kahjustada toonitud filtrit. 

• Veenduge selles, et kaamera paigaldamise koht ei ole toonitud klaasist häiritud. 
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Juhtseadmete kirjeldus 

 
 

Ref. Nimi  Funktsioon Kirjeldus  
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1 GPS-konnektor GPS-konnektor Kui GPS-funktsioon on aktiveeritud, siis ilmub 

sellekohane ikoon ekraanile. See GPS näitab sõitmise 

ajal pikkus- ja laiuskraade, kuid ei võimalda selle abil 

navigeerida.  

2.  HDMI-liides Kõrge 

resolutsiooniga 

väljund 

Videode ja piltide vaatamiseks ühendage kaamera HD-

televiisoriga HDMI-kaabli kaudu.  

3.  GPS-tugi Paigaldage tugi      Paigaldage kaamerale tugi. 

4.   USB-port Hoiustamine/ 

laadimine 

1. Ühendage USB-kaabel selleks, et nähtavat 
automaatselt jäädvustada ja saadud videot/pilti 
vaadata. 

2. Ühendage USB-kaabel seadme automaatseks 

laadimiseks. 

3. Ühendage USB arvutiga selleks, et laadida alla 

fotosid/videosid. 

5. Voolu-

/pildistamise  

nupp  

Voolu sisse- ja 

väljalülitamine 

ning piltide 

tegemine 

1. Sisselülitamine: Lühike vajutus seadme sisse 
lülitamiseks ja süttib punane tuli. 

2. Väljalülitamine: Pikk vajutus seadme välja 
lülitamiseks ja selle tagajärjel lülitub välja ka punane 
tuli. 

3. Pildistamine: Pildistamisrežiimis tehke piltide 
tegemiseks lühike vajutus. 

4. Kuvatõmmis: olles videorežiimis ja salvestades, 
vajutage korraks MODE nuppu selleks, et kujutusest 
pilti teha. 

5. Video-/tagasimängimisrežiimis: vajutage korraks 

nupule, et liikuda lukustatud ja mittelukustatud 

kaustade vahel 

6.  Režiim Liikuge 

pildistamise/ 

salvestamise 

/tagasimängimise 

režiimide vahel 

1. Videorežiimis: vajutage korraks nupule, et liikuda 
pildistamisrežiimi 

2. Fotorežiimis: vajutage korraks nupule, et liikuda 
video-/tagasimängimisrežiimi 

3. Video-/tagasimängimisrežiimis: vajutage korraks 
nupule, et liikuda videorežiimi 

4. Menüürežiimis: vajutage korraks nupule, et liikuda 

üldseadetesse ja režiimiseadetesse ning vastupidi  
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7.  Menüü Pildistamis-

/salvestamis-

/tagasimängimis- 

ja 

funktsiooniseaded 

1. Videorežiimis: vajutage korraks nupule, et liikuda 
videoseadetesse 

2. Pildistamisrežiimis: vajutage korraks nupule, et 
liikuda fotoseadetesse 

3. Video-/tagasimängimisrežiimis: vajutage korraks 

nupule, et liikuda tagasimängimisseadetesse  
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8. SOS-hädanupp Vajutage faili 

lukustamiseks 

Vajutage faili lukustamiseks salvestamise ajal. 
MÄRKUS: SOS-nuppu vajutades loob kaamera uue 
faili lukustatud kausta. 
Pärast 1 minutit naaseb kaamera lukustamata kausta 

materjali salvestama 

9. LCD-ekraan    

10. LED   

11.  Up (Üles) Üles/ 

Lülita audio 

salvestamise 

funktsiooni 

sisse/välja 

1. Menüürežiimis: Üles 

2. Videorežiimis: lühike nupuvajutus audio 

salvestamise sisse/välja lülitamiseks  

12.  OK / REC 1.Video 

alustamine/ 

lõpetamine 

2.Fotografeerimis-

funktsioon 

3.Menüü 

kinnitamine 

1. Videorežiimis: lühike vajutus salvestamisega 
alustamiseks, uuesti nupule vajutades 
salvestamine peatatakse 

2. Fotografeerimisrežiimis: lühike vajutus foto 
tegemise kinnitamiseks 

3. Menüürežiimis: sea ja kinnita 

13.  Down (Alla) Alla Menüürežiimis: Alla 

14. Mikrofon   

15.  TF-kaardi pesa Micro SD-kaardi pesa Sisestage micro SD-kaart oma pessa 

16.  Reset Lähtesta                1.Kerge vajutus seadme lähtestamiseks. Kaamera väljub. 

17 Lens Lääts 



 

7 

Alustamine 
Mälukaardi sisestamine 
1. Sisestage mälukaart seadmesse nii, et kuldsed kontaktid on pardakaamera tagumise osa suunas. 

Lükake mälukaart nii kaugele, et see lukustub oma kohale. 

2. Mälukaardi eemaldamiseks: suruge mälukaarti sügavamale, et see oma kohalt väljutada. 

Märkus: 

Ärge eemaldage ega sisestage mälukaarti seadmesse sellal, kui see töötab. See võib tingida 
mälukaardile kahjustusi. 

Kasutage selle pardakaamera jaoks 10.klassi micro SD-kaarte. 

Soovituslik on micro SD-kaarte formaatida enne nende esmakordset kasutamist. 

Sõidukitesse paigaldamine 
Tuuleklaasile kinnitamine 

1. Kinnitage klamber seadmele. Lükake see klambrihoidjasse, kuni Te klikki kuulete. 

2. Hoides iminappa lapikuna, asetage see tuuleklaasile. 

Laadimis- ja sisse-/väljalülitusjuhised  
Laadimine 

1. Seadme käivitamiseks ja sisseehitatud aku laadimiseks kasutage ainult kaasaantud autoadapterit 

või USB-kaablit.  

2. Ühendage üks autoadapteri ots pardakaamera USB-konnektoriga. 

3. Ühendage autolaadija teine ots oma sõiduki sigaretisüütaja pessa. Kui sõiduki mootor on 
käivitatud, siis käivitub automaatselt ka pardakaamera. 

Tähelepanu: mõnes sõidukis ei ole sigaretisüütajat võimalik sõiduki peatamise järgselt peatada. 
Seega peab kaamera manuaalselt sisse/välja lülitama.  

Märkus 

Sinised LED-valgustid süttivad sellal, kui akut laetakse (täielikuks taaslaadimiseks kulub ligi 120 

minutit). Seejärel lülitub LED välja.  

Automaatne sisse/välja lülitamine 

Pärast STREET GUARDIAN NIGHT’i ühendamist sõiduki ajami külge, hakkab kaamera automaatselt 

salvestama hetkest kui sõiduk sisse lülitakse ja peatab salvestamise automaatselt siis, kui sõiduk välja 
lülitatakse. 
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Tähelepanu: mõnes sõidukis ei lülita 12V otsik automaatselt võimsust välja sellel hetkel kui mootor 

peatatakse, seega ei ole võimalik kaamerat automaatselt sisse/välja lülitada. Seda tuleb teha 
manuaalselt. 

Manuaalne sisse/välja lülitamine 

1. Hoidke lühidalt all Power nuppu, kuni punane indikaatortuli süttib.  

2. Sisenege videorežiimi, hoidke Power nuppu pikemalt all, kuni punane indikaatortuli kustub.  

Tähelepanu: väga madala laeetustaseme juures kostub kaamerast akustiline heli ja see lülitub 
seejärel välja. 

Laadimine  

Auto pardakaamera laadimiseks ühendage see arvuti külge USB-kaabli abil. 

Kaamera peab siiski olema alati töötamas – vaikeolekus on aku elueaks ligi 10 minutit, kasutades 

kaamerat pikema aja jooksul, tuleb seda käivitada kaabli abil.   
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Pildistamise/videode tegemise/tagasimängimise põhilised tööjuhised  
Videorežiim ja salvestamine  

• Vajutage nupule MODE, kuni sisenete videorežiimi, sealt avaneb LCD-ekraani ülemises vasakus 

nurgas asuv videosalvestusikoon;  

• Hoidke korraks all OK/REK nuppu, alustamaks salvestamist, punane indikaatortuli hakkab välkuma, 

viidates sellele, et DVR salvestab. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti korraks OK/REC 
nuppu. 

 

Fotorežiim 

• Hoidke korraks all MODE-nuppu selleks, et lülituda fotorežiimi – LCD-ekraani ülemisse 

vasakusse nurka ilmub relevantne ikoon;  

• hoidke korraks all Power või OK/REC nuppu, et teha pilte. LCD-ekraan välgub ühel korral. 

Tähelepanu: Kaamera saab teha maksimaalselt kuni 50 fotot.  

Video/foto tagasimängimise režiim 

1. Hoidke kahel korral korraks all MODE-nuppu, et lülituda tagasimängimise režiimi – 

tagasimängimisikoon ilmub LCD-ekraani ülemisse vasakusse nurka. 

2. Hoidke korraks all Power-nuppu, et vahetada lukustatud ja lukustamata kaustade kuvamise vahel. 

3. Soovitud faili valimiseks kasutage UP/DOWN nuppe.  

4. Vajutage OK üksiku faili tagasimängimiseks. 
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Menüü seaded 
Videoseaded 

1. Pärast kaamera käivitamist sisenege videorežiimi: videoikoon ilmub LCD-ekraani ülemisse 

vasakusse nurka. 

2. Vajutage korraks MENU-nuppu selleks, et vahetada videoseadeid, video sinine ikoon ilmub LCD-

ekraani ülemisse paremasse nurka.  

3. Ekraanil on kättesaadavad järgnevad seaded:  

• Video resolutsioon 

• Pildi kvaliteet 

• Keerulisem sõiduabi süsteemi detektor 

• Liikumisdetektor 

• G-sensor 

• Parkimisrežiim 

• Jagatud tulemused 

• Mikrofoni deaktiveerimine 

• Väreluse vastasus 

4. Kasutage UP/DOWN nuppe selleks, et sirvida seadeid, vajutage OK seadesse sisenemiseks, valige 

soovitud tulemus UP/DOWN nuppude abil ja kinnitage oma valik OK-nupuga. 

Tähelepanu: video salvestamise ajal ei ole lubatud MENU (menüüsse) siseneda, esmalt tuleb 

peatada salvestamine. 

 

Video resolutsioon: 1920*1080 60P  1920*1080 30P  HDR 1920*1080 30P 

HDR (kõrgdünaamiline ulatus) on tehnika, mis on võimeline taastootma suuremat heledusvahemikku, 

see muudab Teie videod kirkamaks ja värvid eredamaks. HDR aitab parandada kontrasti video 

filmimise ajal ja on väga kasulik kehvades valgustingimustes, näiteks siis kui inimene asub halvasti 

valgustatud kohas või filmitakse maastikku.  
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Pildikvaliteet: Superterav / terav / normaalne (Super fine / Fine / Normal) 

Advanced Driving Assistant System (ADAS) tuvastamine: sisse/välja. See funktsioon on vaikimisi välja 

lülitatud. Me soovitame Teil aktiveerida funktsioon siis, kui Te soovite kasutada ja aktiveerida LDWS 

ja FCWS võimalused alljärgnevalt kirjeldatud moel. 

Advanced Driving Assistant System (ADAS): 

• LDWS - Lane Departure Warning system (rajalt lahkumise hoiatuse süsteem): kui sõiduk ületab 

ridade vahetamise ajal valgeid jooni, siis hoiatab see funktsioon sõitjat sellest. 

• FCWS - Front Collision Warning system: autojuhti hoiatatakse 3 sekundit enne võimaliku ohtliku 

sündmuse juhtumist, siis kui pidurdusvahemaa on oluliselt vähenenud.  

Liikumistuvastus: On/Off (Sisse/välja). See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud. Enne selle 

aktiveerimist või välja lülitamist tuleb valida „Auto off“ seade juures OFF (Automaatne vahetus välja).  

Liikumistuvastuse funktsiooni välja lülitamise järel hakkab kaamera automaatselt salvestama iga kord 

kui liikumist tuvastatakse – kas inimese või objekti liikumist ja peatab iga kord salvestamise, kui 

liikumine peatub.  

Oluline: liikumistuvastus tuvastab olulised liikumised ja mitte kerged liikumised – seega võib see 
põhjustada katkendlikku salvestamist, sest väikeseid liikumisi ei tuvastada.  

G-sensori seade: Off / High / Medium / Low (väljas/kõrge/keskmine/madal) 

Kui G-sensor on käivitatud, siis autoavarii korral salvestab ja lukustab see faili automaatselt.  

Parkimisrežiim: On/Off. See funktsioon on vaikimisi deaktiveeritud.  

Selle aktiveerimiseks seadke menüüseadetes sisse „Parking Mode“ (parkimisrežiim) ja valige ON.  

Sõiduki vibreerimisel avarii tulemusena, käivitub kaamera automaatselt ja hakkab salvestama. STREET 

GUARDIAN NIGHT salvestab 1 minuti jooksul ja fail lukustatakse ja kaitstakse ülekirjutamise eest 

tsükkelsalvestamise abil. 

Tsükkelsalvestusrežiim: Off / 1min / 3min / 5min 

Kui režiim on OFF, siis kaamera peatab salvestamise siis, kui micro SD-kaart on täis.  

Kui see funktsioon on võimaldatud, siis pardakaamera jätkab salvestamist vanemate videote 

kustutamise abil. Videoid, mis on ülekirjutamise eest kaitstud, ei kustutata.  

Mikrofon sisse/välja. See võimalus on vaikimisi aktiveeritud.  

Kaamera salvestab video koos audioga, kui see režiim on OFF, siis salvestatakse ainult 

videod. Värelusvastasus: 60Hz  50 Hz  

Süsteemi seaded 

Lülitage sisse pardakaamera ja sisenege videorežiimi – videoikoon ilmub LCD-ekraani ülemisse 

vasakusse nurka.  

Hoidke põgusalt all MENU nuppu selleks, et avada videoseaded, seejärel vajutage MODE-nupule, et 

süsteemi seadeid vahetada – sinine varustusikoon ilmub LCD-ekraani ülemisse paremasse nurka. 

Saadaval on järgnevad seaded: 
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• Keel  

• Juhi ID 

• Aeg/kuupäev 

• Ajatsoon 

• Tempel 

• Formaat 

• Lähtestamine 

• Automaatne väljalülitamine 

• SD-kaardi andmed 

• Toon (kostuv helisignaal) 

• Ekraani taustavalgustuse väljalülitamine 

• Kiiruseületamise hoiatuse seade 

• Versiooni informatsioon 

Töötamine: 
1. Hoidke korraks all Up/Down nuppu selleks, et seadete valikuid sirvida 

2. Vajutage OK selleks, et seadesse siseneda ja valida Up/Down abil soovitav valik  

3. Kinnitage oma valik, vajutades OK – kui Te ei soovi seadet salvestada, siis väljuge seadest MENU-
nupule vajutades. 

 

Keeleseade: valige soovitav keel  

Autojuhi ID-seade – sisestage oma ID: kasutage Up/Down nuppe selle hilisemaks muutmiseks, OK 

positsiooni muutmiseks (9 positsiooni), MENU-nuppu salvestamiseks ja väljumiseks 

Aja/kuupäeva seadistamine: valige aasta/kuu/päev ja aeg. Kasutage MODE-nuppu välja muutmiseks 

ja Up/Down väärtuse muutmiseks  
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Ajatsooni seade: valige oma ajatsoon. Kasutage MODE-nuppu välja muutmiseks ja Up/Down väärtuse 

muutmiseks 

Tempel: kuupäev aeg autojuhi ID(vaikimisi OFF). OK valiku valimiseks ja MENU salvestamiseks ning 

väljumiseks 

Formaat: valige  või . Valige  formaatimiseks ja  tühistamiseks; 

Vaikimisi seade: valige  või .  Valige  vaikimisi parameetrite taastamiseks ja  keeldumiseks; 

Automaatse väljalülitamise seade: Off / 1 minut / 3 minutit / 5 minutit 

Kui ühtegi nuppu ei vajutata seatud perioodi jooksul, siis lülitub seade välja.  

Audio tugevus (näidatud ainult tagasimängimisrežiimis): valige tagasimängimisvolüüm 

SD-kaardi info:  näitab mälu olukorda (kogumälu, kasutatud mälu ja vaba mälu) 

Kostuva helisignaali seade: on/off. (vaikimisi on seade sees)  

Ekraani taustavalgustuse seade: Off / 1 minut / 3 minutit / 5 minutit 

Kui ühtegi nuppu ei vajutata seatud perioodi jooksul, siis lülitub seade 

välja.  

Kiiruseületamise hoiatuse seade: Off  70Km/h  80Km/h  90Km/h  100Km/h  110Km/h  120 Km/h  140 

Km/h 

Alarm kuvatakse siis, kui sõiduk ületab oodatud sõidukiirust. 

Firmavara versioon: kuvab infot firmavara versiooni kohta 

Fotoseade 
1. Pärast käivitamist vajutage MODE-nupule selleks, et lülituda fotorežiimi – fotoikoon ilmub LCD-

ekraani ülemises paremas nurgas, vajutage nupule MENU selleks, et siseneda seadesse.  

2. Saadaval on kaks seadevalikut: foto resolutsioon, pildi kvaliteet.  

3. Valikute nägemiseks kasutage UP/DOWN nuppe. 

4. Vajutage nupule OK, et sisestada seade ja modifitseerida seda UP/DOWN.nuppude abil.  

5. Kinnitage oma valik, vajutade nupule OK. 

  

 



 

14 

Foto resolutsioon:  

• 2M(1920x1080 16:9)  

• 4M(2688×1512 16:9)   

• 9M(4000×2250 16:9)  

• 13M (4800×2700 16:9) 

Pildi kvaliteet: Super fine / Fine / Normal (superterav / terav / normaalne 

Tagasimängimisseade 
Kaamera käivitamise järgselt vajutage peatselt nuppu MODE kaks korda, et siseneda 

tagasimängimisseadesse – tagasimängimisikoon ilmub LCD-ekraani vasakus ülemises nurgas, 

vajutage MENU selleks, et seadesse siseneda.  

Saadaval on kaks seadevalikut: mängurežiim ja faili kustutamine.  

• vajutage peatselt Up/Down nuppu selleks, et sirvida valikuid; 

• vajutage OK selleks, et seadesse siseneda ja valida soovitud valik Up/Down abil; 

• kinnitage oma valik OK nupuga.  

Mängurežiimi seade: Play One / Play All / Repeat One / Repeat All (mängi ühte / mängi kõiki / 

korda ühte / korda kõiki (vaikimisi seade on Play One). 

Kustuta fail: Kustuta valitud fail / Kustuta kõik failid (vaikimisi seade on ühe faili kustutamine). 

 

Midland Player tarkvara – installeerimine ja kasutamine 
Kui tekib vajadus kontrollida oma GPS-informatsiooni, siis tuleb kõigepealt installeerida 

Midland Player. Pleieri tarkvara salvestatakse seadme sisemällu. 
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1. Ühendage seade arvuti külge USB-andmekaabliga.  

2. Avage seadme sisemälus leiduv PLAYER kogu. 

3. Palun kopeerige fail arvutisse ja installeerige see. 

Pleieri tarkvara kasutamine: 

1. Palun avage ja installeerige see esmakordseks kasutamiseks. 

2. Klikake „File“  „Open” valimaks fail, mida mängida soovite ja avage mängurežiim otse, nii nagu 

alumises näites. 

 

KKK (Korduma Kippuvad Küsimused) 
Tavapärase kastuse käigus tuleks seadmega tekkivate probleemide korral üritada rakendada 
järgnevaid võimalusi. 

Ei saa teha pilte ega salvestada. Salvestamise ajal toimub automaatne peatamine 
Palun kontrollige, kas Teie SD-kaardil on vaba mälu. 

HD-video andmete suure hulga tõttu kasutage palun kõrgekiiruselist 10.seeria SD-kaarti, mis on SDHC-

ühilduv. 

SD-kaart peab olema varustatud C10-indikatsiooniga.  

LCD-ekraan kuvab infot „wrong file“ foto/video taasesitamise ajal 
SD-kaardi salvestusvea tõttu on failid poolikud, palun formaatige oma SD-kaarti. 

Udune pilt 

Palun kontrollige, ega kaamera lääts pole räpane ja puhastage seda enne salvestamist. 

Salvestamise ajal on taevast või vett filmides pilt tume 

Stseenis esineva suure valguskontrasti korral võib säritus vale olla. 
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Minimaalsed süsteeminõuded 
Vaba ruumi kettal 50 MB (SW-pleieri seadistamiseks) 

Protsessor Kahetuumaline protsessor 

RAM 4 GB 

Nõuded võivad erineda sõltuvalt kasutatavast operatsioonisüsteemist. 

SD 
Selle kaamera kõrgkvaliteetne videopilt nõuab kõrgkiiruselist andmevoogu, seega soovitame me 

kasutada 10.seeria SD-kaarti. 

Toote spetsifikatsioonid 
Toote omadused HD-kamera, HD-salvestamine 

G-sensor Sisse ehitatud (salvestamaks lukustatud faili avarii 

korral) 

LCD mõõtmed 3.0 LTPS 16:9 

Lääts 150-kraadine A+ HD ultralainurk 

Piltide pikslite arv 13MP 

Videode pikslite arv 2MP 

Läätse ava F=2.0 

Keel Inglise, hollandi, poola, prantsuse, hispaania, itaalia, 

saksa, portugali 

Videoformaat MP4 

Video resolutsioon 1920*1080 60P  1920*1080 30P  HDR 1920*1080  

30P 

Video koodek H.264 

Värviefekt Standardne 

Tsükkelsalvestamine Sujuv lekketa salvestamine  

Automaatne sisse ja välja 

lülitamine vastavalt 

sõidukile  

Seade lülitub samaaegselt autoga sisse ja 

samaaegselt autoga ka välja 

Liikumistuvastus Toetatud 

Aasta/kuu/päev/tund/minut Toetatud 

Fotode pikslite arv 2M 4M 9M 13M 

Fotode formaat JPEG 
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Mälukaart TF (kuni  64GB ) 

MIC Toetatud 

Sisse-ehitatud kõlar Toetatud 

GPS Olemas 

ADAS-funktsionaalsus LDWS,FCWS 

USB-funktsionaalsus Salvestamine/laadimine 

Ajami liides 5V 1.5A 

Aku Sisse-ehitatud 400 mA polümeeraku 

Parkimisrežiim Toetatud 

Tavapärase töötemperatuuri vahemik 0° kuni 60° 

Kaal 116 g 

Mõõtmed 98x50x15mm 

HOIATUS: Seadme vooluvõrgust väljalülitamiseks tuleb kasutada vahelduvvoolu kaablit. Ekraani 
laadija tuleb asetada seadmele ja olema kergesti ligipääsetav. 

Edasiste uuenduste ja rohkema informatsiooni jaoks garantii kohta, külastage palun lehte: 
www.midlandeurope. com 



 

 

 



 

 

RTTE 
I / RSM 
Cte International Srl dichiara che il prodotto è conforme 
ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva  
1999/5/CE (dal 13/06/2017 alla Direttiva 2014/53/ UE). 
La Dichiarazione di conformità si può scaricare dal sito 
http://www.midlandeurope.com/it/pagi- 
na/10090-certifications 
UK / CY / M 
Hereby Cte International Srl declares that this product 
is in compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC(from 
13/06/2017, of Directive 2014/53/UE). The declaration 
of conformity is available on the web site http:// 
www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-
certifications A / D / CH / FL 
Hiermit erklärt Cte International Srl, dass das Produkt 
die grundlegenden Anforderungen und anderen 
relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC 
erfüllt (ab dem 13.06.2017, erfüllt es die Auflagen der 
Richtlinie 2014/53/UE). Die Konformitätserklärung ist 
unter folgendem Link verfügbar: 
http://www.midlandeurope. 
com/it/pagina/10090-certifications 
E 
CTE International SRL. declara, bajo su responsabilidad, 

que este aparato cumple con lo dispuesto en la 

Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la 

legislación española mediante el Real Decreto 

1890/2000, de 20 de noviembre (desde el 13/06/2017 

a la Directiva 2014/53/UE). La Declaración de 

Conformidad está disponible en 

http://www.midlandeurope.com/it/ pagina/10090-

certifications 
F / LUX / CH 
Par la présente Cte International Srl déclare que le 

modèle est conforme aux exigences essentielles et 

autres dispositions pertinentes de la directive 

1999/5/EC (du 13/06/2017, de la Directive 

2014/53/UE). La déclaration de conformité est 

disponible sur le site internet  

http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-

certifications 
P 
A CTE INTERNATIONAL declara que este aparelho 

cumpre com o disposto na Directiva 1999/5/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 

1999, transposta para a legislação nacional pelo 

Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto (de 

13/06/2017 este aparelho está em conformidade com 

a Directiva 2014/53/UE). A Declaração de 

Conformidade está disponível no sitio na Internet em 

http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-

certifications 
GR 
Με το παρών, η Cte International Srl δηλώνει οτι το 
όνομα του μοντέλου συμμορφώνεται ως προς τις 
βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις του 
Κανονισμού 1999/5/EC (από 13/06/2017, θα 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 2014/53/UE). Η 
δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα 
http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-
certifications  
NL 
Hierbij verklaard CTE International Srl dat dit model (-

naam) voldoet aan de essentiële eisen en andere 

relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG (uit 

13/06/2017, richtlijn 2014/53/UE). De verklaring van 

conformiteit is beschikbaar op de website 

http://www. midlandeurope.com/it/pagina/10090-

certifications 
BE 
CTE INTERNATIONAL Srl verklaart dat het product 

overeenstemt met de voorschriften en andere 

bepalingen van de richtlijn 1999/5/EC (uit 13/06/2017, 

richtlijn 2014/53/UE). De conformiteitsverklaring is 

voorhanden op de website 

http://www.midlandeurope. 
com/it/pagina/10090-certifications 
PL  
CTE International Srl deklaruje, że ten model jest 

zgodny z wymaganiami zasadniczymi i innymi istotnymi 

postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC (OD 

13/06/2017, Direktywy 2014/53/UE). Deklaracja 



 

 

Zgodności jest dostepna na stronie  

http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-

certifications  
RO 
Cte International Srl declara ca acest model este in 

conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale 

Directivei 1999/5/EC (din 13/06/2017, ale Directivei 

2014/53/UE). Declaratia de confomitate este 

disponibila si pe site-ul 

http://www.midlandeurope.com/it/ pagina/10090-

certifications.  
BG 
С настоящото CTE international Srl декларира, че 
продукта е в съответствие с основните изисквания и 
съответните модификации на Директива 1999/5/EC 
(ot 13/06/2017, Директива 2014/53/UE). 
Декларацията за съвместимост е налична на сайта: 
http://www.midlandeurope.com/ it/pagina/10090-
certifications 
N 
CTE INTERNATIONAL Srl erklærer at produktet er i 

overensstemmelse med de viktigste kravene og andre 

relevante betingelser i Direktivet 1999/5/EF (fra 

13/06/2017, direktiv 2014/53/UE). 

Samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på nettstedet 

http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-

certifications 
DK 
Hermed erklærer Cte International Srl , at dette apperat 

er i overensstemmelse med kravene og andre relevante 

bestemmelser i direktiv 1999/5 / EF (fra 13/06/2017, 

direktiv 2014/53/UE). Overensstemmelseserklæringen 

findes på webstedet http://www. 

midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications 
SE 
CTE INTERNATIONAL Srl förkunnar att produkten 

överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga 

bestämmelser i direktiv 1999/5/EG (FRÅN 13/06/2017 

direktiv 2014/53/EU). Denna försäkran om 

överensstämmelse finns på webbplatsen http:// 

www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-

certifications 

FIN 
CTE INTERNATIONAL Srl vakuuttaa, että tuote  
täyttää direktiivin 1999/5/EY asettamat olennaiset 

vaatimukset ja muut asiaa koskevat määräykset (FROM 

13/06/2017 direktiivi 2014/53/UE). 

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on saatavilla 

http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-

certifications –verkkosivuilla. 
HR 
Cte International Srl ovime izjavljuje da je ime ovog 

modela u suglasnosti sa bitnim zahtjevima te ostalim 

relevantnim odredbama Propisa 1999/5/EC (OD 

06.13.2017, Direktiva 2014/53/EU). Ova Izjava o 

suglasnosti je dostupna na web stranici 

http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-

certifications. 
ES 
Käesolevaga kinnitab Cte International Srl selle mudeli 
vastavust direktiivi 1999/5/EC olulistele nõuetele ja 
teistele asjakohastele sätetele (Alates 2017/06/13, 
direktiivi 2014/53/UE). Vastavusdeklaratsioon on 
kättesaadav veebilehel 
http://www.midlandeurope.com/ 
it/pagina/10090-certifications 
LT 
CTE International  patvirtina, kad šis modelis atitinka 
visus esminius Direktyvos 1999/5/EC bei su ja susijusių 
dokumentų reikalavinus (IŠ 13.06.2017, Direktyva 
2014/53 / UE). Atitikties deklaracija yra pateikiama 
internetinėje svetainėje http://www.midlandeurope. 
com/it/pagina/10090-certifications 
LV 
CTE INTERNATIONAL Srl deklarē, ka produkts atbilst 
pamatprasībām un citiem ar to saistītajiem Direktīvas 
1999/5/EK noteikumiem (NO 13.06.2017, Direktīvu 
2014/53 / UE). Atbilstības deklarācija ir pieejama mājas 
lapā: 
http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090ce
rtifications 
SK 
Týmto Cte International Srl prehlasuje, že tento názov 
model je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími 
príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5 / ES (od 
13.06.2017, smernice 2014/53 /UE). Vyhlásenie o 



 

 

zhode je k dispozícii na webových stránkach 
http://www. midlandeurope.com/it/pagina/10090-
certifications 
SL 
Cte International Srl deklarira da je ta model skladen z 
bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili 
EU direktive 1999/5/EC (s 13.06.2017, Direktive 
2014/53/ UE). Deklaracija o skladnosti je na voljo na 
spletni strani 
http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090- 
certifications 
CZ 
CTE INTERNATIONAL SRL prohlašuje, že výrobek je v 
souladu s 1999/5 / ES (od 06.13.2017, směrnice 

2014/53/UE). Prohlášení o shodě je k dispozici na 
webových stránkách 
http://www.midlandeurope.com/it/ pagina/10090-
certifications 
H 
Mi, a CTE International Srl. saját felelősségre 
kijelentjük, hogy ezen elnevezésű termék megfelel az 
1999/5/ EC alapvető követelményeinek és egyéb 
releváns előírásoknak (által 2017/13/06 irányelv 
2014/53 /UE). A megfelelőségi nyilatkozat elérhető 
weboldalunkon a  
http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090ce
rtifications címen. 

• INFORMAZIONE AGLI UTENTI: Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151  “Attuazione 
delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. Il simbolo 
del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura 
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure 
riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa 
al riciclaggio, al trattamento  e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative di cui al dlgs. n.22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n.22/1997). 

• All articles displaying this symbol on the body, packaging or instruction manual of same, must not be thrown 
away into normal disposal bins but brought to specialised waste disposal centres. Here, the various 
materials will be divided by characteristics and recycles, thus making an important contribution to 
environmental protection. 

• Ühtegi artiklit, mis kuvab seadmel, pakendil või juhisel seda sümbolit, ei tohi ära visata tavalisse prügikasti, 
vaid tuleb viia spetsiaalsesse jäätmekäitluskeskusesse. Siin jagatakse erinevad materjalid nende omaduste 
ja taaskäideldavuser alusel ära, toetades seeläbi keskkonnakaitset. 


