
Kasutusjuhend. GPS-iga, täis-HD videosalvesti Car vision 5110 
Üldised ohutuseeskirjad 
1 Ärge laske seadmele veepritsmeid langeda. 
2 Seadme tööks sobiv keskkonnatemperatuur 5° kuni 40°C (ilma kondensatsiooni moodustamata). 
3 Tootja ei kanna vastutust GPS-mooduli töö ebatäpsuse eest, mis on tekkinud GPS-süsteemis tehtud muudatustest. 
4 Ärge suruge tugevasti ekraanile ega pange sellele mingeid esemeid. See võib ekraani kahjustada. 
5 Ärge jätke seadet otseste päikesekiirte kätte. 
Toote funktsioonide kirjeldus: 
1. GPS-funktsioon.               4. HDMI-tugi.                              7. Helikoodek: MPEG AAC Audio (mp4a). 
2. Sisseehitatud G-sensor.   5. Ekraan: 2-tolline TFT LCD.    8. Aku parameetrid: 800 mA/h, 3,7 V. 
3. Videokoodek: H.264.        6. Lainurk objektiiv.                    9. Fotode eraldusvõime: 3,0 Mpikslit, 8,0 Mpikslit, 12,0 Mpikslit. 
10. Video eraldusvõime: 1920 x 1080P / 30 kaadrit/sekundis, 1440 x 1080 / 30 kaadrit/sekundis, 1280 x 720p / 30 kaadrit/sekundis. 
11. Halva valgustusega kohtades pildistamiseks on kaamera varustatud LED-taustavalgustusega. 
12. SDHC-mälukaardi tugi, kuni 32 GB (kasutage kaarti, mille kiiruseklass on vähemalt 6!) 
Komplektsus:  - Digitaalne videosalvesti.   - Sõiduki esiklaasile kinnitamiseks on varustatud iminapaga kinnitusklamberiga. 
Aku laadimine. 1. Ühendage seade komplektisoleva adapteriga. Laadimise ajal hakkab seadme korpusel olev märgutuli punaselt põlema. Kui märgutuli hakkab 
roheliselt põlema, siis on aku täiesti täis laetud. 2. Seadme akut võib laadida ka arvuti USB-pordi kaudu. 
Hoiatus: kui videosalvesti aku on tühjaks saamas, lülitatakse seade energiasäästurežiimi.  
Selles režiimis võivad nupud rakenduda viitega või üldse mitte toimida. Enne seadme kasutamist kontrollige aku laetust. 
MicroSD-kaardi kasutamine.  Sisestage kaart (ei ole komplekti lisatud) vastavasse avasse, kuni kuulete klõpsatust. Seade on nüüd kasutusvalmis. Kui mälukaarti pole 
sisestatud, kuvatakse ekraanile suures poolläbipaistvas valget värvi raamis teade „CARD”.  
Umbkaudsed videosalvestuse kestused: 
SD-kaart 1920 x 1080 1280 x 720 
16 G 204 min 408 min 
8 G 102 min 204 min 
4 G 51 min 102 min 
2 G 25 min 50 min 
1 G 12 min 24 min 
Märkus: mälukaardile salvestatava videolõigu pikkus sõltub seadme sätetest, pildistamistingimustest ja kasutatavast kaardi parameetritest. 
Digitaalse videosalvesti nuppude ja sisendite kirjeldus: 

 
1. Menüünupp M: 

• Lühike vajutus: menüüsse sisenemine / menüüst väljumine / failikustutusdialoogi avamine. 
• Pikk vajutus: kujutise keeramine 180 võrra. 

2. Taasesitusnupp: 
• Pikk vajutus: sisenemine taasesitusrežiimi / väljumine taasesitusrežiimist 
• Lühike vajutus videorežiimis: lülitatakse fotode pildistamisrežiimi. 
• Lühike vajutus fotorežiimis: katiku avamine. 
• Lühike vajutus taasesitusrežiimis või või video salvestusrežiimis: stopp-kaardi pildistamine. (Video- ja fotorežiim tähistatakse vastavate ikoonide 

ekraanilekuvamisega) 
3. Valiku kinnitamise nupp. Selle nupu abil toimub: 

• Sisenemine allmenüüdesse 
• Allmenüüst valitud parameetri väärtuse kinnitamine 
• Dialoogiaknast valitud vastuse kinnitamine 
• Taasesitusrežiimis järgmiste allrežiimide sisselülitamine: täisekraaniline režiim, video või slaidiesituse režiimi sisselülitamine. 
• Faili taasesituse käivitamine 
• Faili taasesitusse pausi tegemine 
• Slaidiesituse käivitamine 
• Slaidiesituse peatamine 
• Lühike vajutus sellele nupule videosalvestamise ajal lukustab salvestatud faili, et kaitsta seda kustutamisest (uue vajutusega vabastate faili lukustusest). 

4. Salvestusnupp REC: 
• Lühike vajutus videorežiimis: salvestamine / salvestuse peatamine 
• Lühike vajutus fotorežiimis: lülitatakse videorežiimi. 
• Pikk vajutus fotorežiimis: digisuumimine 
• Menüürežiimis: menüü-üksustes ülespoole kerimine (või vasakule liikumine) 
• Dialoogiaknas: vastuse variandi valimine (või vasakule liikumine) 
• Taasesitusrežiimis: taasesitatava faili tagasisuunas kerimine, menüü üksustes ülespoole liikumine (või vasakule liikumine). 

5. Mikrofoni MIC sisselülitamise nupp: 
• Lühike vajutus videorežiimis: mikrofoni sisse-välja lülitamine 
• Pikk vajutus fotorežiimis: digisuumimine väiksemaks 
• Menüürežiimis: menüü-üksustes allasuunas kerimine (või paremale liikumine) 
• Dialoogiaknas: vastuse variandi valimine (või paremale liikumine) 
• Taasesitusrežiimis: taasesitatava faili edasisuunas kerimine, menüü üksustes allasuunas liikumine (või paremale liikumine). 

6. Micro-SD-kaardi pesa.   7. Mini-USB-port.     8. HDMI-port.     9. GPS-i sisendport.     10. Taaskäivitamise nupp. 
11. Toite sisse-väljalülitamise nupp: -Pikk vajutus: seadme sisse-välja lülitamine.  -Lühike vajutus video- ja fotorežiimis: LED-taustavalgustuse režiimide ümberlülitamine. 
12. Ekraan.    13. LED-taustavalgustus.    14. Kaamera objektiiv. 
Sisse-välja lülitamine.     Seadme toite sisselülitamiseks vajutage nuppu 1 sek jooksul, väljalülitamiseks 3 sekundit. Aku energiasäästuke võite kasutada seadme 
automaatväljalülitamise funktsiooniga. Selleks valige menüüst „Setup“ -> „Auto Power Off” suvandi Off /1 min / 3 min / 5 min. See funktsioon aktiveeritakse ja seade 
lülitatakse välja, kui valitud vahemiku jooksul ei käivitata mingit toimingut. 
Keele valik 

 -  -  
Lülitage seade nupuga 11 sisse ja sisenege menüüsse (nupp 1). Nuppudega 4, 5 ja 3 liikuge menüüsse „SETUP“, menüüs edasiliikumiseks vajutage nuppudele 4 ja 5. 
Keele seadistamiseks valige menüüst „Language“ (keel), kinnitades valiku nupuga 3. Järgmisena valige nuppudega 4 või 5 soovitud keel ja kinnitage valik nupuga 3. 
Kuupäeva/kellaaja seadistamine.     Sisenege menüüsse, liikuge jaotisesse „Setup“, liikuge nupuga 5 allasuunas ja valige suvand „Time Configuration”, kinnituseks 
vajutage nupule 3. Edasi seadistage nupuga 4 ja 5 (edasi/tagasi) ajavöönd, kuupäev ja kellaaeg. Igat väärtust: ajavöönd, aasta, kuu, tunnid, minutid on vaja nupuga 3 
kinnitada. Kuupäeva ja kellaaja vorming: +04 2012 . 12 . 31 23 . 59 
 
MENÜÜ KIRJELDUS 
1. VIDEO seadistamine .      Selleks et selle jaotise võimalusi kasutada, vajutage menüü kuvamiseks  
videorežiimis nuppu 1, seejärel valige suvand „Video“ ja kinnitage seda nupuga 3. Sellel funktsioonil on järgmised sätted: 

1. Video eraldusvõime: võimaldab seadistada vajaliku eraldusvõime: 1920 x 1080P / 1440 x 1080P / 1280 x 720P. Kinnitage valik vajutusega nupule 3. 
2. Kvaliteet: võimaldab seadistada kujutise vajaliku kvaliteedi: kõrge / keskmine / madal. Kinnitage valikut vajutusega nupule 3. 

2. Fotorežiimi seadistamine . Selleks et selle jaotise võimalusi kasutada, vajutage menüü kuvamiseks  
fotorežiimis nuppu 1, seejärel valige suvand „Foto“ ja kinnitage seda nupuga 3. Sellel funktsioonil on järgmised sätted: 

• Kujutise suurus: võimaldab seadistada järgmised kujutise suurused: 3 M (2048 x 1536), 5 M (2592 x 1944), 8 M (3200 x 2400), 12 M (4000 x 3000). 



• Kvaliteet: võimaldab seadistada kujutise vajaliku kvaliteedi: kõrge, keskmine, madal. 
• Аutomaatne käivitus: võimaldab vabastada katiku automaatselt 10 sekundit hiljem, kui vajutasite lühidalt nuppu 2. Võimalikud väärtused: sees, väljas. 
• Seeriavõte: võimaldab määrata kindlaks kaadrite arvu, mis võetakse pärast lühidalt nupule 2 vajutamist. Väärtused: 1 kaader, 3 kaadrit. 

2. Salvestamisrežiimi sätted . Selleks et selle funktsiooni võimalusi kasutada, vajutage menüü kuvamiseks nuppu 1,  
    seejärel valige suvand „Recording“ (salvestamine) ja kinnitage seda nupuga 3. Sellel funktsioonil on järgmised sätted:  

• Valgustuse sagedus: võimaldab kõrvaldada valgusallika vilkumise efekti, seadistades selle sageduse. Väärtused: 50 Hz, 60 Hz. 
• Salvestusrežiim: võimaldab valida võtterežiimi, mis kõige paremini sobib kehtivate tingimustega. Suvandid: auto, maastik, portree, sport, öine võte. 
• ISO: võimaldab valida ISÖ-tundlikkuse: auto, 100, 200, 400. 
• Mõõtmisrežiim: võimaldab valida objekti heleduse mõõtmise režiimi. Suvandid: kesk-mõõdetud, keskmine, punkt. 
• Valge tasakaal: võimaldab edastada objektide värvuse sellisel viisil, et need tunduksid kaadril valgetena. Suvandid: auto, päikseline, pilves, 

luminestsentslamp, hõõglamp. 
• Digiefekt: võimaldab valida kujutisele rakendatava digitaalse efekti. Suvandid: väljas, must-valge, seepia, negatiiv. 
• Teravus: võimaldab valida kujutise teravuse. suvandid: kõrge, keskmine, madal. 
• Särikorrektsioon: võimaldab kõrvaldada automaatse särimõõtmise vead. Suvandid: -2,0, -1,7, -1,3, -1,0, -0,7, -0,3, 0, +0,3, +0,7, +1,0 +1,3, +1,7, +2,0. 

3. Süsteemsed sätted .  Selleks et selle funktsiooni võimalusi kasutada, vajutage menüü kuvamiseks nuppu 1,  
    seejärel valige suvand „Setup“ (seadistamine) ja kinnitage seda nupuga 3. Sellel funktsioonil on järgmised sätted:  

1. Telestandard: selles seadmes kasutatakse digiväljundit (HDMI), seetõttu selle suvandi seadistamine pole oluline. Suvandid: PAL, NTSC. 
2. Automaatne väljalülitamine: selle funktsiooni aktiveerimisel lülitatakse seade energiasäästuks välja, kui eelnevalt määratletud ajavahemikul pole mingit 
toimingut sooritatud. Suvandid: väljas, 1 minut, 3 minutit, 5 minutit. 
3. Kellaaja seadistamine: võimaldab seadistada seadme süsteemi aja: +<Time zone> (ajavöönd) <Year> (aasta) <Month> (kuu) <Day> (päev) <Hour> 
(tunnid) <Minutes> (minutid). 
4. Ekraanilekuvatav kellaaeg: võimaldab valida, kas kellaaeg kuvatakse ekraanile või mitte. Suvandid: väljas, kuupäev, kellaaeg, kuupäev ja kellaaeg. 

Tsükliline salvestamine: kui see funktsioon on sisse lülitatud, hakkab videosalvesti videoid teatud pikkusega fragmentidena (failidena) salvestama. suvandid: väljas, 1 
minut, 3 minutit, 5 minutit. Mälukaardi täitumisel kustutab videosalvesti salvestamise jätkamiseks kõige vanema  
kustutuskaitseta faili. Kui tsükliline salvestamine on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile kõverdatud noolega piktogramm, mille peale on märgitud fragmendi kestus 

. 
Liikumisandur: kui see funktsioon on sisse lülitatud, hakkab videosalvesti automaatselt salvestama, kui kaadris tuvastatakse mingi liikumine. Kui 10 sekundi jooksul ei 

toimu mingit liikumist, peatatakse salvestamine kuni liikumise tuvastuseni. Kui liikumisandur on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile järgmine piktogramm . 
Võimalikud väärtused: sees, väljas. 
Kuupäeva ja kellaaja tempel: võimaldab valida teabe, mis kantakse kujutisele. 

1. Väljas.      2. Kuupäev.     3. Kellaaeg.    4. Kuupäev ja kellaaeg.   5. Sõiduk - kuupäev, kellaaeg, kiirus, GPS-koordinaadid ja kiirusemõõdiku andmed. 
6. Riiklik number - kuupäev, kellaaeg, GPS-koordinaadid ja liiklusvahendi riiklik registreerimismärk, mis määratakse suvandis „License Plate“. 
5. Riiklik numbrimärk Võimaldab kanda kujutisele liiklusvahendi registreerimisnumbri, kui suvandis „Date and Time Stamp“ (kuupäev ja kellaaja tempel) on 
vastavalt seadistatud. 
6. Ekraani väljalülitamine: selle funktsiooni aktiveerimisel lülitatakse energiasäästuks ekraani taustavalgustus välja, kui kasutaja pole määratud ajavahemikul 
mingeid toiminguid sooritanud. Suvandid: väljas, 1 minut, 3 minutit, 5 minutit. 
7. Mikrofon: võimaldab mikrofoni välja lülitada. Võimalikud väärtused: sees, väljas. 
8. Kujutise keeramine: võimaldab kujutist 180° võrra keerata.  Võimalikud väärtused: väljas, 180°. 
9. G-sensor: kui see funktsioon on sisse lülitatud, siis kui videosalvesti saavutab kiirenduse läviväärtuse, salvestatakse fail sel momendil mälukaardile. 
Suvandid: väljas, 2 g, 2,5 g, 3 g, 3,5 g, 4 g, 4,5 g, 5 g. 
10. G-sensori kalibreerimine: võimaldab g-sensorit kalibreerida, fikseerides selle andmed jõudeolekus. Võimalikud väärtused: jah, ei. 
11. Taustavalgustus: võimaldab seadistada valgusdioodiga taustavalgustuse töörežiimi. Suvandid: väljas, sees, auto. 
12. Nupuvajutuse helitugevus: võimaldab seadistada signaali helitugevuse, mis kaasneb nupule vajutusega. Suvandid: suur, väike, väljas. 
13. USB-režiim: võimaldab määrata kindlaks režiimi, milles hakkab arvuti USB-pordiga ühendatud seade. Suvandid: kaardilugeja, veebikaamera. Praegusel 
momendil videosalvesti ei toeta veebikaamera režiimi. 
14. Keel: võimaldab valida kasutajaliidese keele. Suvandid: vene keel, inglise keel. 
15. Sätete lähtestamine: võimaldab kõik tehtud sätted lähtestada tehase vaikimisi säteteks. Võimalikud väärtused: jah, ei. 
16. Vormindamine: võimaldab vormindada mälukaarti. Võimalikud väärtused: jah, ei. 
Ettevaatust: kõik kaardile salvestatud andmed kustutatakse, k.a kustutuskaitsega failid. 
17. Püsivara versioon: võimaldab vaadata seadme tarkvara versiooni. nt: FW ver: 20121025. 

4. Taasesitusrežiimi menüüd (pisipiltide režiim) 
• Faili kustutamine Võimaldab faili kustutada. Võimalikud väärtused: tühistamine, see fail, kõik failid. 
• Faili kaitsemine: võimaldab kaitsta faili kustutamisest. Võimalikud väärtused: selle faili lukustusest vabastamine, lukustada see fail, kõikide lukustamine, 

kõikide lukustamisest vabastamisest. 
• Automaatne taasesitamine: video taasesitamise režiimis võimaldab failid järjestikku, üksteise järel taasesitada. Võimalikud väärtused: sees, väljas. 

Videorežiim: pärast sisselülitamist lülitatakse videosalvesti videorežiimi. Selle režiimi tähistamiseks kuvatakse ekraanikuva ülemisse vasakpoolsesse nurka 
videokaamera ikoon . Videosalvestuse alustamiseks vajutage nuppu 4 (REC), salvestuse lõpetamiseks vajutage veelkord seda nuppu. Videosalvestamise ajal 
hakkab korpuse küljes olev sinine märgutuli vilkuma, ekraani ülaosa vasakusse nurka kuvatakse videokaamera ikooni asemel animeeritud piktogramm , aga ekraani 
alumisele reale kuvatakse punase värvusega salvestuse kestus. Pärast videosalvestuse peatamist korpusel olev sinine märgutuli jääb aktiivseks, aga ekraani alumise 
rea keskele kuvatakse välge värvusega videosalvestuse võimaliku maksimaalse kestuse hinnang, lähtudes vabast mälumahust. 
Videosalvestus sõidukiadapterit kasutades 
Ühendage seade sõidukiadapteriga sõiduki sigaretisüütajaga. Kui sigaretisüütaja pingestatakse, lülitatakse seade sisse ja videosalvestus algab automaatselt . 
Pärast sigaretisüütaja pinge väljalülitamist säilitab seade salvestatud faili ja lülitatakse umbes 10 sekundi pärast välja. 
GPS-funktsioon (globaalse positsioneerimise süsteem) 
Ühendage GPS-moodul videosalvestiga ja lülitage videosalvesti sisse. Kui signaal muutub püsivaks ja piisavaks seadme asukoha määramiseks, kuvatakse ekraanile 
piktogramm .  Kui signaal puudub, kuvatakse ekraanile piktogramm . Tavaliselt, kui puuduvad signaali vastuvõtmist takistavad asjaolud, (st seade asub vabal 
väljal, öösel, puuduvad elektromagnetilised häired vahemikus, milles töötavad GPS-satelliidid), siis pärast seadme sisselülitamist on vaja umbes 2 minutit, et seade 
suudaks koordinaate määrata.  Kui videosalvesti suudab salvestamise ajal oma koordinaadid määrata, siis salvestatakse need mälukaardi logifaili. Internetist võite leida 
spetsiaalseid tarkvarapakette, millega saate taasesitada videosalvestiga salvestatud video koos sõiduki liikumistrajektooriga kaardil, aga ka leida punkti, kus asus 
videosalvesti vaadatava kaadri salvestamise ajal. 
LED-taustavalgustuse sisselülitamine 
Halbades valgustustingimustes võite sisse lülitada LED-taustavalgustuse. Video- ja fotorežiimis LED-taustavalgustuse ümberlülitamiseks vajutage lühidalt nuppu 11. 
Ekraanile kuvatakse piktogramm, mis näitab sisselülitatud režiimi. 

 — taustavalgustus on välja lülitatud;  — taustavalgustus lülitatakse sisse-välja automaatselt;  — taustavalgustus on sisse lülitatud. 
Hoiatus! Nupule 11 pikalt vajutades lülitate seadme välja. Olge tähelepanelikud. 
Mikrofoni väljalülitamine 

Videorežiimis mikrofoni sisse-välja lülitamiseks vajutage lühidalt nupule 5. Kui mikrofon on välja lülitatud, kuvatakse ekraanile piktogramm . 
Failide lukustamineFailide kaitseks kustutamise vastu ja nende lukustamiseks vajutage videosalvestuse ajal lühidalt nupule 3. Ekraanile kuvatakse piktogramm , 
mis tähistab, et fail on lukustatud. Uue vajutusega vabastate faili lukustusest. Faili saate lukustada ja lukustusest vabastada ka taasesitusrežiimis. 
Taasesitusrežiim 
Video salvestamise ajal taasesitusrežiimi sisenemisel kuvatakse ekraani ülaosa vasakpoolsesse nurka sõnum „Video“ ja failide loendis näidatakse ainult 
videosalvestusi. Fotode pildistamise ajal taasesitusrežiimi sisenemisel kuvatakse ekraani ülaosa vasakpoolsesse nurka sõnum „PHOTO“ ja failide loendis näidatakse 
ainult fotosid. Taasesitusrežiimis on neli allrežiimi: pisipiltide režiim, täisekraaniline režiim, video või slaidiesituse režiimid. Vajutades lühidalt nupule 1 slaidiesituse ja 
täisekraanilises režiimis sisenetakse faili kustutamise dialoogi. 
Salvestatud materjalide vaatamine teleekraanil 
Ühendage videosalvesti teleriga HDMI-kaabli kaudu.  
Taaskäivitamise funktsioon 
Kui seadme töös esineb talitushäireid taaskäivitage seade, vajutades nupule 10. 
Arvutiga ühendamine 
Ühendage videosalvesti arvutiga USB-kaabli kaudu. Videosalvestuste otsimiseks mälukaardilt kasutage maski „*.MOV“. Fotode otsimiseks kasutage maski „*.JPG“.  


