
Defenderi Car Vision 2020 HD videoregistraatori kasutusjuhend 
Funktsiooniklahvid 
„Toide” –seadme sisse/väljalülitamine 
„OK” – valitud režiimi kinnitamine 
„UP” – ülespoole või suuremaks suumimine 
„DOWN” – allapoole või väiksemaks suumimine 
„MODE” – režiimide ümberlülitamine: Foto, helisalvestus, taasesitus, videosalvestus 
„MENU” – seadistusmenüü ekraanilekuvamine 
Seadme omadused  
l 2,5-tolline LCD-ekraan 
l 1.3 miljoni piksliline sensor 
l Teleri väljund, HDMI-väljund 
l Oise vaatamise režiim (IP-taustavalgustus) 
l Neljakihiline klaasist objektiiv 
l Fookusvahemik: 12 cm kuni lõpmatus (automaatne fookustamine) 
l Lai vaatenurk: 145-kraadi 
l Ekraani pöördenurk: 270-kraadi 
l Neljakordne digitaalne suurendus 
l Videovorming: MJPEG (AVI) 
l Video eraldusvõime: kuni 1280*720 (HD 720 p) 
l Kaadrite sagedus sekundis: 30 
l Fotovorming: JPEG 
l Fotode eraldusvõime: kuni 2592*1944 (5 miljonit pikslit) 
l Sisseehitatud mikrofon ja kõlar 
l Liiklusandur 
l Toite lülitamisel mini-USB-pistmikule toimub automaatne käivitamine 
l Laadimise ajal on võimalik salvestada  
l Sisseehitatud mälu: 4 x 16M SDRAM (kasutajal puudub juurdepaas) 
l Valine mälu: SD-kaart, maht kuni 32 GB 
l Sisseehitatud aku: 600 mA/tunnis 
l Aku tööaeg: kuni 70 min pidevat salvestamist 
l Liides: USB 2.0 
l Ühtiv operatsioonisüsteemidega Windows XP/VISTA/7, MAC OS 
l Komplektisolevad tarvikud: sõidukissekinnitamise tugi, sõiduki laadimisadapter, USB-kaabel, HDMI-kaabel 
Laadimisvõimalused: 
1) Mini-USB-kaabli kaudu;   2) Sõiduki laadimisadapteri abil. 
Kasutusjuhend  
Režiimide sisse/väljalulitamine 
1) Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu „POWER” (toide). 
2) Pärast sisselülitamist lülitatakse seade videosalvestusrežiimi.  

Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu „ОК”. 
Salvestamise peatamiseks ja failide automaatseks salvestamiseks vajutage veelkord nuppu „ОК”. 

3) Fotorežiimi, heli salvestamise, taasesituse või videosalvestuse režiimi valimiseks vajutage nuppu „MODE” (režiim). 
4) Pärast videosalvestuse peatamist seadme väljalülitamiseks vajutage 3 sek jooksul nuppu „POWER” (toide). 
Videosalvestuse režiim 
Salvestustsukkel: seade salvestab 2,5 voi 10 minuti pikkuseid (kasutaja valikul) faile. Kui SD-mälukaart on täis saanud, kustutab seade automaatselt kõige vanemad failid ja kirjutab nende asemel uued failid. 
Infrapuna andur ja taustavalgustus lülitatakse madalal valgustustasemel automaatselt sisse, kui vastav suvand on seadistusmenüüst aktiveeritud. 
Fotorežiim 
1. Vajutage nuppu „Mode” (režiim), kuni seade lülitatakse fotorežiimi.  
2. Foto tegemiseks vajutage nuppu „OK”. 
Helisalvestamise režiim 
1. Vajutage nuppu „Mode” (režiim), kuni seade lülitatakse helisalvestusrežiimi.  
2. Heli salvestamise alustamiseks vajutage nuppu „ОК”. 
3. Salvestuse peatamiseks ja salvestatud faili säilitamiseks vajutage uuesti nuppu „ОК”. 
Taasesitusrežiim 
1. Vajutage nuppu „Mode” (režiim), kuni seade lülitatakse taasesitusrežiimi. Alumises vasakus nurgas näete faili                                                                                                                                                                         
tüüpi – video, foto või helisalvestis. ülemises parempoolses nurgas kuvatakse faili number / salvestatud failide arv. 
2. Faili valimiseks vajutage nuppu „DOWN/UP” (ules/alla). 
3. Faili taasesituseks vajutage nuppu „OK”. 
Videorežiimi satted 
Seadistusmenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu „MENU” (menüü).  
Menüüs liikumiseks kasutage nuppe üles (UP) ja alla (DOWN).  
Alammenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu „OK”, valige kursoriga vajalik punkt ja vajutage nuppu „OK”.  
Liikumisandur [Motion detect/]: sees/väljas. 
Seade hakkab salvestama 2 min pikkuseid faile. Kui jargmise faili salvestamise ajal ei toimu kaadris mingit liikumist, lülitatakse seade                                                                                                                                
ooterežiimi ja hakkab uuesti salvestama siis, kui kaadris toimub mingi liikumine. Kaardi täitumisel kirjutatakse vanad failid üle. 
Tsükliline salvestamine [Loop Rec]: sees/väljas. 
Seade salvestab videot pidevalt, kaardi täitumisel kirjutatakse vanemad failid uutega üle. 
Tsükli kestus [Loop Time]: (salvestatavate failide pikkus): 2, 5, 10 minutit. 
Salvestamise jatkamine [Continue] (jatkamine). Haalestatakse videoregistraatori toimimisaja pikkus pärast sõiduki mootori väljalulitamist (samaaegne väljalulitamine, 10 voi 20 minuti pärast). 
Videosalvestuse heli [Video Sound]: sees/väljas.  
Seadistusmenüüst väljumiseks vajutage nuppu „MENU”. 
Fotorežiimi häälestamine 
Fotorežiimis seadistusmenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu „MENU” (menüü).  
Taimerirežiim [Timer Mode] (taimer). 
Kui oli valitud suvand „Off” (valjas), tehakse võte klahvi vajutamisel.  
Kui olid valitud suvandid kas „2” või „10” sekundit, tehakse võte vastava viitega pärast nupule vajutamist. Kui valitakse suvand „Burst” (sari), tehakse jarjest 3 võtet. 
Ajatempel [Date Stamp]: välja lülitatud / kuupaev ja kellaaeg (fotole kuvatakse kuupaev ja kellaaeg). 
Pärast suvandi valimist vajutage kinnituseks nuppu „OK”. Sellega on režiimi seadistamine lõpetatud.  
Taasesitusrežiimi seadistamine 
Taasesitusrežiimis seadistusmenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu „MENU” (menüü). 
[Lock]- (lukustus, fail on kustutamise vältimiseks blokeeritud). Tsüklilise salvestamise korral fail kustutatakse ja asendatakse blokeeringust hoolimata uuega (pärast kaardi täitumist). 
[Delete]- failide kustutamine. 
Tähelepanu: jargmised haalestused on juurdepääsetavad ainult fotorežiimis! 
[Slide Show] (slaidisou): algus / vahemik / kordus. 
[Voice Memo] (haalsonum). Saate tehtud fotole lisada haalsõnumi. 
[Start-up image] (avakuva). Saate seda fotot kasutada avakuvana. 
Süsteemi satted 
Seadistusmenüüsse sisenemiseks (videorežiimis) vajutage nuppu „MENU” (menüü). Seejarel süsteemisatete menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu „MODE”.  
1. Helid.   Valgu heli: sees/väljas.   Väljalülitamise heli: valige sobiv heli nupule „MODE” vajutamisega.   Klahvivajutuse heli: sees/väljas.   Klahviheli helitugevus: 0, 1, 2, 3. 
2. Elektrivõrgu sagedus: 50 Hz, 60 Hz 
3. Elektritoite väljalülitamine: 1 min, 3 min, 5 min, väljas.   Seadme väljalülitamine aktiivsuse puudumisel. 
4. Automaatne väljalülitamine: 30 sekundit, 1 minut, 2 minutit, väljas.   Ekraani väljalülitamine pärast eelseadistatud vahemikku.   Ekraani sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu. 
5. Kuupaev ja kellaaeg: kuu / päev / aasta /tunnid / minutid. 
6. Keel. 
7. Teleri väljund: NTSC / PAL. 
8. Ekraani avakuva. 
9. Kaardi vormindamine. 
10. Infrapuna taustavalgus. 
11. Menüü pööramine.   Tahelepanu: menüü pööramisel pööratakse samuti salvestatav pilt! 
12. Satete lahtestamine. 
13. Versioon: kuvatakse teave tarkvara versiooni kohta. 
Pildistamine laadimise ajal ja arvutiga ühendamine 
Ühendage väljalülitatud seade kas arvutiga või sõiduki laadimisadapteri kulge. Seade lülitatakse seejarel kas videorežiimi või kuvatakse režiimivaliku menüü. Režiimivaliku menüüsse sisenemiseks või väljumiseks 
vajutage nuppu „MENU”. Valitud režiimi aktiveerimiseks vajutage nuppu „OK”. Saadaval on jargmised režiimid: 
1. Mälukaardi režiim.          Selles režiimis seade töötab kaardilugejana. 
2. Arvuti kaamera.        Selles režiimis töötab seade veebikaamerana.  
3. Videosalvestamise režiim.      Videosalvestusrežiim lülitatakse sisse. 
Märkused:       Videosalvestuse režiimis salvestab seade automaatselt videofailid ja lülitub 5 minutit parast mini-USB-pistmiku toite väljalülitamist automaatselt välja. 
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