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BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote,
kaip  naudotis  panašaus  tipo  prietaisais.  Prietaisą  naudokite  tik  taip,  kaip  nurodyta  šioje  instrukcijoje.
Išsaugokite  instrukciją,  kad  prireikus  galėtumėte  ja  pasinaudoti  ateityje.  Taip  pat  rekomenduojame  iki
garantinio  aptarnavimo laikotarpio  pabaigos išsaugoti  originalią  pakuotę,   kasos čekį  ir  garantinį  taloną.
Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje. 

Šis  prietaisas  nėra  skirtas  naudoti  asmenims  (įskaitant  vaikus)  su  sumažėjusiomis  fizinėmis,
jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje
nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.  Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį,
nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso  po tekančiu
vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu   pramoninėje  aplinkoje  ar  lauke.  Šalia  prietaiso  nenaudokite  aerozolių.   Jeigu  prietaisu
nesinaudosite,  padėkite  jį  ten,  kur  negalėtų  pasiekti  vaikai.  Jeigu  prietaisas  į  vaiko  rankas  pateks  be
suaugusiojo  priežiūros,  vaikas  gali  susižeisti  arba  sugadinti  prietaisą.  Kai  prietaisu   nesinaudojate,  jį
paliekate be priežiūros,  prieš surinkdami,  išardydami ar  valydami,  visuomet  ištraukite  kištuką iš elektros
tinklo  lizdo.  Nestatykite  prietaiso  šalia  atviros  ugnies  ar  prietaisų  bei  įrenginių,  kurie  gali  būti  šilumos
šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu
būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas
maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių
daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už
laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš
maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido -  galite sugadinti  laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir
švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą  naudokite tik pagal paskirtį. 

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS 

 Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos  šalyse  įsigydami  atitinkamą  naują  gaminį,  senus  gaminius  galite  grąžinti  vietos  pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio  aplinkai,  kuris  gali  būti  padarytas  netinkamai  išmetus  atliekas.  Išsamesnės  informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės  aktus,  už  netinkamą  šio  tipo  atliekų  išmetimą  gali  būti  taikomos  nuobaudos.  Europos  Sąjungos
valstybių narių verslo  subjektams Jeigu norite  išmesti  elektrinius arba elektroninius prietaisus,  reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose,  ne Europos Sąjungos
šalyse  Šis  ženklas  galioja  Europos  Sąjungoje.  Jeigu  norite  išmesti  šį  gaminį,  teiraukitės  reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus. 

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame
teisę daryti šiuos pakeitimus. 
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PASTABOS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

• Naudokite aukšto įrašymo greičio ne žemesnės kaip 10 klasės atminties kortelę.
Prietaisas palaiko atminties korteles iki 32 GB talpos.

• Prieš naudojimą suformatuokite atminties kortelę.
• Pirma įdėkite kortelę ir tik po to įjunkite prietaisą.
• Atkreipkite dėmesį į kortelės įdėjimo poziciją. Nebandykite įdėti kortelės naudodami

jėgą.
• Pasirūpinkite, kad prietaiso krovimo laidas būtų pritvirtintas taip, kad jokia apkrova

ar tempimas netektų jungties lizdui. Krovimo laidą rekomenduojama užkabinti  už
lubų apdailos ar galinio vaizdo veidrodėlio.

MODE mygtukas
• 1 paspaudimas fotografavimo režimas.
• 2 paspaudimai įrašų peržiūra.

RESET mygtukas
• Nuspaudus  mygtuką  prietaisas  perkraunamas  (naudoti  tik  tada  jeigu  prietaisas

nebeveikia tinkamai).
UP mygtukas

• Meniu arba peržiūros režime nuspaudus mygtuką galima rinktis failą (aukštyn).
•  Įrašo metu  nuspaudus šį  mygtuką ekrane keičiamas priekinės/galinės  kameros

vaizdas (veikia tik prijungus galinę kamerą, kuri gali būti įsigyjama atskirai).
DOWN mygtukas

• Meniu arba peržiūros režime nuspaudus mygtuką galima rinktis failą (žemyn).
• Ramybės  būsenoje  (nepradėjus  filmuoti)  nuspaudus  mygtuką

įjungiamas/išjungiamas garso įrašymas filmavimo metu.
OK mygtukas

• Trumpai paspaudus atlieka pasirinkimo/paleidimo funkciją (OK).
• Ilgai palakusius keičia rėžimus filmavimo/fotografavimo/peržiūros.

FUNKCIJOS

Vaizdo įrašymas
• Vaizdo įrašymo režime matysite kameros ikoną. Nuspaudus „OK“ mygtuką

pradedamas/sustabdomas vaizdo  įrašymas.  Įrašinėjant  vaizdo  įrašą  viršutiniame
kairiajame kampe mirksės raudonas apskritimas.

• Vaizdo  įrašymas  automatiškai  pradedamas/nutraukiamas  pajungus/atjungus
energijos maitinimą. Taip pat įrašas gali būti pradėtas automatiškai esant įjungtam
parkavimo rėžimui arba judesio detektoriaus rėžimui.

Fotografavimas
• „MODE“ mygtuko paspaudimu perėjus į  fotografavimo rėžimą fotoaparato  ikona.

Trumpai nuspaudus „OK‘ mygtuką aparatas fotografuos.
Peržiūra

•   „MODE“  mygtuko  paspaudimu  perėjus  į  peržiūros  rėžimą  ekrane  pasirodys
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atmintyje  saugomi  vaizdo įrašai  ir  nuotraukos.  „UP“ ir  „DOWN“ mygtukais galite
rinktis vaizdo įrašus. Nuspaudus „OK“ mygtuką vaizdo įrašas bus paleidžiamas.

PASIRINKTYS (MENU)

• Resolution  (rezoliucija)  –  galite  pasirinkti  norimą  vaizdo  įrašo  formatą.
Rekomenduojama rinktis  aukščiausią  formatą  norint  gauti  aukščiausios  kokybės
vaizdo įrašą arba žemesnį formatą norint sutaupyti vietos atminties kortelėje. 

• Cycling record (ciklinis įrašymas) – įjungus šią funkciją vaizdo įrašai bus dalinami į
pasirinkto  ilgumo  įrašus,  o  atminties  kortelėje  pasibaigus  vietai  seniausi  vaizdo
įrašai iš atminties kortelės bus automatiškai trinami ir vietoje jų įrašomi nauji (įrašai
bus trinami ir  keičiami naujais ratu). Pasirinkus ši  funkciją užrakinti  vaizdo įrašai
trinami nebus!

• HDR  (Enchanced  Night  Vision) Ekrane  rodys  HDR–  įjungus  šią  funkciją
registratorius filmuodamas tamsius ir šviesius vaizdus gali sujungti į vieną siekiant
išgauti aiškiausią vaizdą.

• Exposure  (užlaikymas)  –  galite  koreguoti  filmavimo  užlaikymą  (funkcija
pažengusiems).

• Motion  detection (judesio  daviklis)  –  įjungus  šią  funkciją  registratoriui  esant
budėjimo rėžimu jis  automatiškai  reaguos į  jo  matymo lauke atsiradusį  judesį  ir
pradės vaizdo įrašą.

• Recording  (garso  įrašymas) –  galite  pasirinkti,  kad  vaizdo  įrašo  metu  būtų
įrašomas/neįrašomas garsas.

• Date Stamp (data) – galite pasirinkti, kad vaizdo įraše būtų/nebūtų žymima data.
• License plate (valstybinis numeris) – galite pasirinkti, kad vaizdo įraše būtų/nebūtų

žymimas automobilio valstybinis numeris.
• Gravity sensing (g-sensorius) – įjungus šią funkciją įvykus avarijai registratorius

fiksuos  smūgį  ir  automatiškai  pradės  filmuoti  užrakindamas  vaizdo  įrašą  taip
apsaugodamas jį  nuo ištrynimo (g-sensorius  avarija  gali  palaikyti  ir  labai  staigų
stabdymą ar pervažiavimą per duobę, todėl patikrinkite ar g-sensoriaus jautrumas
Jums tinkamas).

• Parking Guard- (Ekrane rodys ženkliuką P) įjungus šią funkciją prietaisui  esant
išjungtam jis reaguos į išorinį sukrėtimą ir automatiškai pradės filmuoti. Filmavimas
automatiškai bus baigtas po 30 sekundžių. Ši funkcija gali padėti apsaugoti Jūsų
automobilį palikus jį be priežiūros.

Pastebėjimas:  filmuojant  parkavimo rėžimu bus  naudojama vidinės  baterijos  energija.
Jeigu  norite  parkavimo  rėžimą  išlaikyti  aktyvų  ilgesnį  laiką  rekomenduojame  paliekant
automobilį registratoriui nenutraukti energijos tiekimo.

• Date/Time (data ir laikas) – čia galite nustatyti datą ir laiką.
• Auto Power Off- automatinis ekrano išjungimas.
• Beep Sound (pypsėjimo garas) – galite įjungti/išjungti pyptelėjimo garą spaudant 

mygtukus.
• Language (kalba) – galite pakeisti prietaiso meniu kalbą.
• TV Mode (TV rėžimas) – galite nustatyti kokių rėžimu bus perduodamas vaizdas 
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prietaisą prijungus prie televizoriaus.
• Frequency (dažnis) – galite keisti filmavimo dažnį (funkcija pažengusiems).
• Format (formatavimas) – atminties kortelė bus suformatuota. Pastaba: visi failai 

bus prarasti!
• LCD Brightness)– ekrano apšvietimas.

BATERIJA IR MAITINIMAS

Baterija

• Prietaisas turi įmontuotą bateriją, tačiau jis yra skirtas naudoti jį pastoviai prijungus 
prie energijos šaltinio. Baterija yra naudojama išsaugoti prietaiso nustatymams 
nutrūkus energijos tiekimui.

• Baterijos krovimas: prijungus prietaisą prie energijos šaltinio LED indikatorius 
užsidegs mėlyna spalva – tai reiškia, kad baterija yra kraunama.

Maitinimas

• Prietaiso maitinimui naudokite originalų kroviklį.
• Automobilinis prietaiso kroviklis gali būti jungiamas tik į 12V lizdą. Jeigu Jūsų 

automobilyje yra 24V lizdas, Jums reikia naudoti 12V adapterį, nes 24V įtampa gali 
pažeisti kroviklį arba patį prietaisą.

• Prietaisas taip pat gali būti maitinamas micro USB jungtimi tiekiant 5V 1000mA 
srovę (gali būti tinkami daugelis mobiliųjų telefonų kroviklių, tačiau prieš naudodami 
neoriginalų kroviklį pasikonsultuokite su specialistu).

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

• Registratorius nebeįrašo vaizdo įrašų.
 Patikrinkite ar atminties kortelė nėra pilna. Suformatuokite atminties kortelę.

• Registratorius rodo klaidą „file error“.
Patikrinkite atminties kortelę. Suformatuokite atminties kortelę.

• Registratorius nebeveikia tinkamai.
Perkraukite registratorių naudodami „RESET“ mygtuką.

• Vaizdo registratorius stringa
Patikrinkite ar atmintyje nėra užrakintų vaizdo įrašų. Išjunkite g-sensorių ir judesio daviklį.
Suformatuokite atminties kortelę.
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