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CDR 825E

PAIGALDAMINE

NUPUD JA ÜHENDUSED

1

KIIRJUHEND

Kinnitusalus
Märkus: kinnitusalus ei käi
kaamera küljest lahti. Ärge
proovige seda eemaldada.

Liimiga fikseeritav
kinnitusalus
Mini-USB-port (ainult toite jaoks)

KINNITUSALUS
Eemaldage kleeposa kaitse ja suruge liimiga fikseeritav
kinnitusalus tugevalt esiklaasile.
Kaamerat saab liimiga fikseeritavasse alusesse sisse ja
sellest välja libistada.

ARVUTIGA ÜHENDAMINE

KAUBAMÄRGID JA ÕIGUSAKTID

Videote vaatamiseks arvutis ühendage seade kaasas
oleva USB- ja mini-USB-otsaga kaabli abil.

AVALDUS KAUBAMÄRGI KOHTA

Kaamera ilmub eemaldatava kettana ja failid on
DCIM-kaustas.

MÄRKUS. Seade vastab Föderaalse Sideameti (FCC) eeskirjade 15. jaotise
nõuetele. Seda tohib kasutada järgmistel tingimustel: 1) seade ei tohi
põhjustada kahjulikke häireid; 2) seade peab vastu võtma kõik häired, ka
need, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid.

Lisatarvikute port
Režiimi lüliti

ETTEVAATUST. Seadme muutmine või osad, mida Cobra Electronics
Corporation ei ole heaks kiitnud, võivad rikkuda FCC reegleid ja
muuta seadme kasutamise õiguse kehtetuks.

Sisse-väljanupp
Salvestus-/valikunupp
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MÄRKUS. Valikuline GPS-moodul (ei ole
komplektis) salvestab asukoha, kiiruse ja kiirenduse
andmed videofailidesse. Rohkema teabe
saamiseks vaadake lehte www.cobra.com.
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Ühendage seade oma sõiduki sigaretisüütaja pessa.
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Lähtestusnupp
Faililukustusnupp

Salvestage oma sõit
Ohutu autojuhtimine
Autojuhid, sealhulgas teenistussõidukite juhid peavad seadet kasutades sõitma ettevaatlikult ja järgima kehtivat
liikluseeskirja.
Teie sõiduki turvalisus
Võimaliku sissemurdmise ja varguse ärahoidmiseks varjake seade enne sõidukist lahkumist.
Privaatsus
Seadet ei tohi kasutada viisil, mis rikub teiste isikute õigusi privaatsusele. Cobra Electronics ja selle tütarettevõtted
ei vastuta seadme sobimatu kasutamise eest. Ostjal lasub ainuisikuline vastutus küsida juriidilist nõu seadme
kasutamist puudutavate seaduste tõlgendamisel.
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Menüü-/tagasinupp

Cobra, maokujutis, Drive HD™, d-kujundus ja Record your ride™ on Cobra
Electronics Corporation, USA-le kuuluvad patenditud kaubamärgid.

Föderaalne Sideamet (FCC), Kanada tööstusministeerium ja Prop 65
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Üles-/vaigistus nupp
Alla-/säristusnupp
Mini-HDMI-port
Mini-USB-port
(arvutiga ühendamiseks)

MÄRKUS. Liimiga fikseeritav kinnitusalus on
poolpermanentne ja kleeposa ei saa enam uuesti
kasutada, kui alus on esiklaasilt eemaldatud.

SÕITKE!
Kui toide on seadmega ühendatud, lülitub see automaatselt
sisse ja alustab salvestamist.
Video salvestamise alustamiseks ja lõpetamiseks vajutage
salvestusnuppu.
Vajutage nuppu
kirjutataks.

lukustamaks valitud fail, et seda üle ei

Keele vahetamiseks vajutage menüül, liikuge
videovalikutesse ja seejärel keelevalikusse (Language).

SALVESTUSMAHT
Seadmesse on paigaldatud 4. klassi 8
GB mikro-SD-kaart, kuid seade toetab ka
kuni 32 GB mälukaarte.

PIDEV TSÜKLILINE SALVESTAMINE
Kui mälukaart on täis, kustutatakse vanimad
klipid automaatselt, et teha ruumi uuematele.

Täielike kasutusjuhendite ja täiendava keeletoe saamiseks vaadake lehte www.cobra.com.

Seade vastab Kanada tööstusministeeriumi nõudele RSS-310. Seadet tohib
kasutada tingimusel, et see ei põhjusta kahjulikke häireid.
CAN ICES-3A/NMB-3A.
California seaduseelnõu nr 65 hoiatus: see toode sisaldab kemikaale, mis
California osariigi andmetel võivad põhjustada vähki, sünnidefekte või
sigimiselundkonna kahjustusi.

KLIENDITUGI
Tootega tekkivate probleemide korral või rohkema info saamiseks vaadake
meie veebilehte www.cobra.com, kust leiate klienditoe, korduma kippuvad
küsimused, vastavusdeklaratsiooni ja täieliku kasutusjuhendi. Garantiid ja
klienditeenindust puudutava info saamiseks pöörduge edasimüüja poole.

