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Vastuuvapauslauseke
Tämän käyttöohjeen kuvakaappaukset voivat erota eri käyttöjärjestelmistä 
ja ohjelmistoversioista. Voit ladata tuotteesi uusimman käyttöohjeen Mion 
verkkosivuilta (www.mio.com).
Teknisiä tietoja ja asiakirjoja, kuten käyttöohjeita voidaan muuttaa ilman 
etukäteisilmoitusta. MITAC ei takaa tämän asiakirjan virheettömyyttä. MITAC ei 
vastaa suoraan tai epäsuoraan tuotteen ja asiakirjan välisen virheen, laiminlyönnin 
tai ristiriidan aiheuttamasta vahingosta.
Huomautus
Kaikkia malleja ei saa kaikilla alueilla.
Hankitusta mallista riippuen väri, ulkonäkö sekä lisätarvikkeet voivat erota tämän 
käyttöohjeen mukaisista.
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Tutustuminen autokameraasi
✎	Tämän käyttöohjeen kuvakaappaukset ja muut esittelyt voivat erota varsinaisesta tuotteesta.
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1  Mini-USB-liitin
2  Resetointi (Reset=nollaus) painike
3  Kaiutin
4  Kameran asennusliitäntä
5  Kameran linssi
6  Parkkitilan ilmaisin
7  LCD-näyttö
8  Käyttötilan ilmaisin

9  Muistikortin aukko
10 Valikko- (Menu) /  

Takaisin (Back) -painike
11  Liikennekamera- /  

Ylöspäin (Up) -painike
12 Kamera- / Alaspäin (Down) -painike
13 Tapahtuma- / OK-painike
14 Mikrofoni
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Muistikortin käyttö
✎ MiTAC ei takaa kaikkien muistikorttivalmistajien korttien yhteensopivuutta tuotteidensa yhteydessä.
Sinun pitää asentaa muistikortti ennen tallennusta. Suosittelemme käyttämään 
erillisiä muistikortteja tallennukseen ja tiedostojen säilytykseen.
Muistikorttia ei voi vaihtaa laitteen ollessa käynnissä. Aseta muistikortti laitteeseen 
ennen laitteen käynnistystä. Älä poista korttia tallennuksen aikana. Sammuta laite 
ennen muistikortin poistamista.
Pidä MikroSD-muistikorttia sen reunoista ja aseta 
se varovasti kuvan osoittamalla tavalla. Älä kohdista 
minkäänlaista voimaa muistikortin keskiosaan.
Poista kortti painamalla sitä varovasti laitteen 
sisällepäin, jolloin kortti vapautuu ja vedä se ulos.

Muistikortin formatointi eli alustaminen
✎ Muistikortin formatoiminen pyyhkii kaikki aiemmat tiedot kortilta.
Ennen tallennusta MikroSD-korttisi pitää alustaa virhetoimintojen välttämiseksi. 
Muistikortin formatoimiseksi:
1. Paina  .
2. Valitse Format ja paina  .
3. Pyydettäessä paina  .
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Autokameran käyttäminen ajoneuvossa
Etukäteisvaroitukset ja huomioimiset
• Älä käytä laitetta ajon aikana. Laitteen käyttäminen ajonaikana ei poista 

ajajalta vastuuta toimistaan. Näihin toimiin kuuluu kaikkien liikennesääntöjen 
ja ohjeiden noudattaminen onnettomuuksien sekä henkilöiden ja omaisuuden 
vahingoittumisen välttämiseksi.

• Kamera kiinnitetään ikkunakiinnikkeellä. Varmista kameran sijoitus sopivaan 
paikkaan niin, että se ei ole häiritsevästi kuljettajan näkökentässä tai haittaa 
turvatyynyn toiminta.

• Varmista kameran esteetön näkyvyys ja poista kameran linssin läheltä heijastavat 
materiaalit. Pidä kameran linssi puhtaana.

• Jos tuulilasi on kalvolla tummennettu, voi se vaikuttaa tallennuksen laatuun.
• Mahdollisimman laadukkaan tallennuksen varmistamiseksi kamera olisi hyvä 

sijoittaa mahdollisimman lähelle taustapeiliä.
• Valitse kameralle sellainen paikka jossa se mahdollisimman vähän haittaa 

kuljettajan näköalaa.
• Jos ajoneuvon tuulilasi on aterminen eli lämpöä ja UV-säteilyä heijastava, voi se 

vaikuttaa GPS:n vastaanottoon. Pyri asentamaan kamera sellaiseen kohtaan, 
jossa ei ole atermista ominaisuutta.

• Käynnistettäessä kameran järjestelmä automaattisesti kalibroi eli virittää 
G-sensorin (asento- ja kiihtyvyysanturi). Välttääksesi G-sensorin virheellisen 
toiminnan, käynnistä laite vasta kameran asennuksen jälkeen.
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Autokamerasi asentaminen
Pysäköi autosi tasaiselle pinnalle ns. vaateriin. Oikeaoppisen asennuksen 
varmistamiseksi noudata asennusohjeita.
• Ennen kuin asennat kamerasi, suosittelemme puhdistamaan tuulilasin 

alkoholipohjaisella puhdistusaineella, jotta asennusala olisi pölytön, öljytön ja 
rasvaton (kuva 1).

• Laita staattinen tartuntakalvo tuulilasiin valitsemaasi paikkaan (kuva 2). Laita 
asennusteline tartuntakalvon päälle (kuva3).

• Valitse virtajohdolle kuljettajaa häiritsemätön reitti sisäkaton ja A-pilarin kautta. 
Varmista, että virtajohto ei häiritse ajoneuvon turvatyynyn tai muun turvavarusteen 
toimintaa.

• Suuntaa kamerasi taivaan ja maan suhteen niin, että taivasta kuvassa on noin 
40% ja maata 60%. Seuraavan sivun asennuskuvat on tarkoitettu helpottamaan 
asennustasi (kuva 4).

• Tuotteiden ja johtojen sijainnit voivat vaihdella suurestikin riippuen ajoneuvon 
mallista. Kohdatessasi asennuksissa ongelmia, ota yhteyttä ammattitaitoiseen tai 
muuten hyvään asentajaan avun saamiseksi.

2

1
1 2
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✎	Yhdistä virtalähde asennustelineeseen. 
Älä anna kameralle virtaa lataavan 
asennustelineen ja Mini-USB -liitännän 
kautta samanaikaisesti.

3

4



9

Mio-kamerasi käynnistäminen ja uudelleen 
käynnistäminen
Viimeistele asennus ”Ajoneuvon käyttäminen ajoneuvossa”-osion mukaan. 
Ajoneuvoa käynnistäessäsi käynnistyy myös autokamerasi automaattisesti. 
Käynnistettyäsi Mio-kamerasi ensimmäisen kerran, seuraa näytön ohjeita 
tehdäksesi seuraavat asetukset:
• Valitse toivottu kieli.
• Aseta päivämäärä ja aika.
• Aseta toivottu mittayksikkö.

Kamerasi uudelleen käynnistäminen eli resetointi
Kamerasi ”jäätyessä” tai kun se ei muuten toimi oletetulla tavalla, voi se tarvita ns. 
resetoinnin eli nollauksen. Aseta tällöin ohut tikku, kuten suoristettu paperiliittimen 
pää Reset-painikkeen reikään ja paina kevyesti.

Tallentaminen ajotilassa
Jatkuva tallennus
Käynnistyksen jälkeen järjestelmä siirtyy automaattisesti jatkuvan tallennuksen 
tilaan. 
Tallennuksen ollessa käynnissä, voit käsin lopettaa tallennuksen painamalla  . 
Painamalla  voit palata tallennusnäyttöön. Järjestelmä aloittaa tallennuksen 
automaattisesti.
Tallenteet voivat olla jaettu useaan video-otostiedostoon. Tallennus ei pysähdy 
otosten välillä. Muistikorttisi täyttyessä kamera automaattisesti ylikirjoittaa eli 
tallentaa vanhimpien tiedostojen päälle.
Jatkuvan tallennustilan tallennustiedostot voit löytää ”Normal” osiosta.
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  Järjestelmäkuvakkeet

1  Tallennuksen ilmaisin
2  Ajan näyttö
3  GPS-signaalin voimakkuus
4  Ajoneuvon nopeus

❶ ❷ ❸

❹

Tapahtuman tallentaminen
Oletuksena jatkuvan tallentamisen aikana jonkin asian tapahtuessa, kuten äkillinen 
törmäys, suuri nopeus, äkillinen käännös tai kolari, G-sensori eli liikkeen tunnistava 
anturi laittaa kamerasi Tapahtuma-tilaan. Tapahtuma-tallennus laittaa tapahtuman 
talteen muutamaa sekuntia ennen ja jälkeen tapahtuman sattumisen.
Muistikortin täyttyessä Tapahtumat-tiedostoista, järjestelmä automaattisesti 
ylikirjoittaa vanhimmat Tapahtumat-tiedostot. 
Halutessasi jatkuvan tallennuksen aikana käynnistää Tapahtuma-tallennuksen, paina 
Event (Tapahtuma) painiketta (  ). Voit käsin lopettaa Tapahtuma-tallennuksen 
painamalla  , jolloin järjestelmä menee Jatkuvan tallennuksen tilaan.
Tapahtumatallennustiedostostot ovat Event-osiosta löydettävissä.
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Pysäköintitila
✎	Tämä toiminto ei ole kaikkien mallien käytettävissä.
Kamerasi voi tukea Pysäköintitila-tallennusta. Oletusarvoisesti Pysäköintitila EI 
ole päällä. ennen kuin laitat Pysäköintitilan päälle, tarkista laitteeltasi Muistin 
jakaminen. Valitse  > System > Storage Allocation asettaaksesi sopivan osan 
muistikortista pysäköintitallennuksille. Tilan muuttaminen tyhjentää muistikortin, 
joten tallenna video- ja kuvatiedostot ensin tietokoneellesi.
Voit laittaa Pysäköintitilan päälle seuraavasti painamalla  > Parking Mode > 
Detection > Smart Mode tai Passive Powered Mode.
l Smart Mode eli Älykäs- tai aktiivinen tila on laitteissa, joissa on G-sensori ja 

liikkeentunnistin. Smart Mode käynnistyy auton virran katkettua ja auto ei ole 
liikkunut viiteen minuuttiin riippuen Auto Entry-asetuksista. Smart Mode tilassa 
täytyy käyttää lisänä laitteeseen sopivaa ulkoista virtalähdettä kuten Mio Smart 
Box-laitetta (lisävaruste), joka antaa laitteelle jatkuvan virran.

l Passive Powered Mode eli Passiivinen tila tallentaa G-sensorin ohjauksen 
mukaan. Tila käynnistyy noin viisi minuuttia auton virran katkettua. Kameran 
oma akku pitäisi riittää jopa 48 tunnin ajaksi riippuen tapahtumien määrästä ja 
vallitsevasta lämpötilasta.

Kameran Pysäköintitilan ollessa asetuksista päällä, menee se viiden minuutin 
liikkumattomuuden jälkeen Pysäköintitilaan. Näyttö kytkeytyy pois päältä. Smart 
Mode-tilassa saat näytön taas päälle painamalla mitä tahansa näppäintä. Passive 
Powered Mode-tilassa saat näytön päälle painamalla mitä tahansa näppäintä, 
kunhan kamerasi on tallentanut tapahtuman.
Pysäköintitilassa kamerasi tallentaa vain havaittuaan liikettä tai ajoneuvon 
heilahduksia. Tallennukset tallentuvat muutamaa sekuntia ennen ja jälkeen 
tapahtuman. Tallennus säilyy, vaikka kamerasi havaitsisi uusia tapahtumia edellisen 
tallennuksen aikana. Muistikortin tilan täyttyessä uusimmat tallennukset ylikirjoittavat 
eli korvaavat aiempia tallenteita vanhimmista lähtien.
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Poistuaksesi Pysäköintitilasta palataksesi Jatkuvaan tallennukseen paina  . Jos 
Pysäköintitilan aikana on syntynyt tallennuksia, kamerasi kysyy, haluatko toistaa 
videon tapahtumasta.
Pysäköintitilan tallennukset ovat toistettavissa Parking-osiosta.

Kameratila
Tuotteessasi on Kamera-toiminto pysäytyskuvalle.
• Jos tallennus on käynnissä, paina  .
• Paina   > Camera >  .
Kuvat ovat katsottavissa Photo-osiosta.

Toistotila
Valitse tiedostoista haluamasi video tai kuva (photo).
1. Paina   > File Playback >  .
2. Valitse toivottu tyyppi ja paina  .
3. Paina  /  valitaksesi toivottu tallennetiedostolistasta ja paina  .
4. Paina  /  katsoaksesi edellisen tai seuraavan tallenteen.
5. Katsottuasi kuvan, voit painaa  poistaaksesi sen.
6. Katsottuasi videon, voit painaa  tehdäksesi jonkun seuraavista:

l Play/Pause (Toista/Keskeytä): käynnistää tai keskeyttää toiston.
l Move to Event (Siirrä Tapahtumiin): siirtää tallennuksen Tapahtumat-osioon.
l Delete: poistaa tiedoston.

✎	Et voi palauttaa poistettuja tallennetiedostoja. Tee varmuudenvuoksi varmuuskopio tiedostoistasi 
ennen niiden hävittämistä.
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Liikennekameravaroitukset
✎	Huomaa! Laillisista syistä johtuen Liikennekameratoimintoa ei saa käyttää kaikissa maissa.
Liikennekameroiden sijainneista tulevat varoitukset auttavat Sinua ajamaan 
turvallisemmin. Mikäli liikennekameran sijainti on luettelossa, autokamerasi varoittaa 
Sinua näytön kuvalla ja äänimerkillä.
Äänivaroitusten ollessa käytössä Beep:
• lähestyessäsi autolla tavallista liikennekameraa, saat tavallisen Piip-varoituksen.
• lähestyessäsi autolla tavallista liikennekameraa ajaen raja-arvoa tai 

nopeusrajoitusta nopeammin, saat sinnikkäästi jatkuvan varoitusäänen kunnes 
nopeutesi on laskenut alle em. raja-arvon.

• liikennekameran kohdalla saat erilaisen varoitusäänen.

Liikennekameran lisääminen
✎	GPS-toiminto pitää olla päällä voidaksesi lisätä liikennekameran luetteloon.
Autokamerasi avulla voit muokata liikennekameroiden sijaintien tietokantaa. Voit 
lisätä jopa 100 liikennekameraa autokameraasi.
Noudata seuraavaa ohjetta liikennekameran lisäämiseksi tai poistamiseksi:
1. Lisätäksesi liikennekameran sen hetkisessä sijainnissa, paina  

tallennusnäytöllä.
2. Seuraavalla kerralla samassa paikassa kamerasi varoittaa Sinua.
3. Katsoaksesi tavallisten liikennekameroiden (ei keskinopeuskameroiden) 

sijaintitietoja, valitse  > SafetyCam > Custom SafetyCam ja valitse sitten 
liikennekamera, jota haluat katsella.

4. Paina roskapöntön kuvaa  poistaaksesi liikennekameran autokamerasi 
muistista.
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Liikennekameroiden päivitys
MiTAC (kamerasi valmistaja) ei takaa kaikkien liikennekameroiden sijaintitietoja, 
koska niitä poistetaan, uudelleen sijoitetaan ja lisätään jatkuvasti.
Satunnaisesti MITAC voi tarjota päivityksiä liikennekameroiden sijainneista. Vieraile 
ajoittain Mion sivuilla (www.mio.com) tarkistaaksesi saatavilla olevia päivityksiä ja 
noudata  ohjeita päivitysten asentamiseksi.

Yhdistäminen
MiVue Pro -sovellus
✎	MiVue Pro -sovellus on yhteensopiva iOS 9.0:n tai uudemman sekä Android 5.0:n tai uudemman 

kanssa. MITAC ei takaa kaikkien matkapuhelinvalmistajien tuotteiden ja Mio-kamerasi 
yhteensopivuutta. Kaikki MiVue-autokamerat eivät tue MiVue Pro-sovellusta tai kaikkia sen 
ominaisuuksia.

MiVue Pro:n avulla voit katsoa, jakaa ja varmuuskopioida kamerasi videotallenteet 
WIFIn kautta. Lataa MiVue Pro-sovellus Applen AppStoresta tai Googlen Play 
Storesta. Lataus on ilmainen.

WIFI-yhteyden saaminen
WIFI-toiminto kytkee autokamerasi ja älypuhelimeesi.
1. WIFI-toiminto on oletusarvoisesti pois päältä. Voit kytkeä WIFIn päälle 

valitsemalla  > WIFI > Connect App (yhdistä sovellukseen). Laitettuasi WIFIn 
päälle ilmestyy näyttöön kamerasi SSID-tunnus eli langattoman verkon tunnus ja 
salasana.

2. Avaa puhelimestasi MiVue-sovellus ja noudata näytön ohjeita yhteyden saamiseksi.

✎	WIFI-yhteys älypuhelimesi ja Mio-kamerasi välillä on Internet yhteensopimaton. 
✎	Jos puhelimessasi on VPN, pitää se olla Pois-asennossa. Muuten WIFI-yhteys laitteeseen ei ole 

mahdollinen.



15

Asetusten muokkaaminen
✎	Eri asetukset ja niiden vaihtoehdot vaihtelevat malleittain.
Järjestelmäasetusten muokkaamiseksi paina  .

File Playback (Tallennustiedostojen toistaminen)
Toista tallennetut videot ja kuvat.

Camera (Kamerasi)
Mene Kamera-tilaan.

WIFI
l Connect App: Käännä WIFIn päälle.
l Change Password: Muuta WIFIn salasanaa.

Sound Recording (Äänen tallentaminen)
Voit valita, haluatko äänen tallennuksiisi.

Driving Safety (Turvallinen ajaminen)
l Calibration: Sinun olisi aika-ajoin hyvä kalibroida eli säätää toivotunlaiseksi 

Driving Safety-järjestelmä, jotta järjestelmä osaa antaa varoitukset oikein. 
Noudata seuraavaa ohjetta järjestelmän kalibroimiseksi.
1. Aja ajoneuvoa ajokaistan keskellä.
2. Pyydä apukuljettajaa valitsemaan 

tämän Driving Safety-toiminnon 
ja noudattamaan näytön ohjeita 
järjestelmän kalibroimiseksi.

Please adjust your device to
align the red line with the

horizon, and the green line
with the centre of the lane.

Please align the blue line with
the hood.
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l LDWS (Kaistalla pysymisen varoitus): Valitse Beep (piippaus) tai Voice (ääni) 
laittaaksesi LDWS:n eli Lane Departure Warning Systemin päälle. Kun GPS:n 
mukaan autosi nopeus on yli 60 km/h  ja autosi on harhautumassa pois kaistalta, 
varoittaa kamerasi siitä halutessasi.

l Headlight Reminder (Ajovalojen muistutin): Päälle laitettuna järjestelmä 
muistuttaa sinua ajovaloista ajaessasi hämärällä tai pimeällä..

l Driver Fatigue Alert (Väsyneen kuljettajan hälytys): Päälle laitettuna järjestelmä 
muistuttaa pitämään taukoja pitkillä ajomatkoilla.

l Eco Drive Indicator (Taloudellisen ajotavan ilmaisin): Päälle laitettuna järjestelmä 
ilmaiseen näytöllä vaihtuvilla värikoodeilla kuinka tehokkaasti ja taloudellisesti ajat. 
Värit ovat ajotapasi perusteella punainen, keltainen ja vihreä.

l FCWS (Forward Collision Warning System; etupään törmäysvaroitus): Valitse Beep 
(piippaus) tai Voice (ääni) saadaksesi törmäysvaroituksen päälle. Järjestelmä 
varoittaa ajaessasi hitaasti liian lähellä edellä ajavaa.

l Stop and Go: Päälle laitettuna auton oltua yli 10 sekuntia paikallaan, huomauttaa 
edessä olevan auton liikkeelle lähdöstä.

SafetyCam (Liikennekamera)
l Detection: Voit laittaa liikennekamerahälytykset päälle ja pois päältä.
l Alert Sound: Voit kääntää hälytysäänet Beep (piippaus) tai Voice (ääni) päälle 

tai pois päältä Mute (Mykistys).
l Alert Distance: Voit valita kolmesta hälytysetäisyydestä liikennekameraan: lyhyt. 

normaali tai pitkä (Short, Medium tai Long).
l Alert Method (hälytystapa)

l Smart Alert: Säätää hälytysetäisyyden autokamerasi GPS-nopeuden mukaan.
l Standard Alert: Säätää hälytysetäisyyden nopeusrajoituksen mukaan.

l Threshold: Voit säätää nopeusarvon, jonka yläpuolella kamera antaa hälytyksiä.
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l Cruise Speed Alert: Aseta nopeusrajoitus. Ajaessasi yli asettamasi nopeuden, 
kamerasi varoittaa siitä.

l Custom SafetyCam: Voit lisätä tai poistaa liikennekameratietoja.

Parking Mode (Pysäköintitila)
l Detection: Laitettuasi päälle kamera automaattisesti tallentaa havaittuaan liikettä 

tai kosketustapahtuman Pysäköintitilan aikana.
l Smart Mode: Tallentaa G-sensorin, Auto Entryn ja liikkeentunnistimen 

ohjaamana.
l Passive Powered Mode: Tallentaa G-sensorin ohjaamana. Auto Entryn ja 

liikkeentunnistimen toiminnot ovat pois päältä.
l Detection Method: Voit valita sopivan tavan havainnointitoimista: Only G-sensor 

(Vain G-sensori), Only Motion (Vain liikkeentunnistin) tai Both Motion & 
G-sensor (Molemmat tavat).

l Auto Entry: Voit säätää järjestelmän automaattisesta siirtymisestä 
Pysäköintitilaan (Easy, Medium tai Difficult).

l G-Sensor Sensitivity: Voit säätää Pysäköintitilan aikaista sensorin 
tallennuskäynnistyksen herkkyyttä.

l Motion Detection: Voit säätää liikkeentunnistimen herkkyyttä: Low, Medium tai 
High.

l Motion Detection Area: Voit valita liikkeentunnistimen reagointialaa: Whole Area 
tai Main Area Only.

l LED Indicator: Voit laittaa Pysäköintitilan ilmaisimen päälle tai pois. Tämä 
toiminto toimii vain Smart Mode-tilassa.
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Video Recording (Video tallennus)
l Video Clip Length: Voit säätää video-tiedoston pituutta Jatkuvan 

tallennuksentilassa.
l Video Resolution: Voit säätää videotallenteen erottelukykyä.
l Frequency: Voit välttää välkkyvän valon aiheuttamia ongelmia taajuutta 

säätämällä: 50 Hz tai 60 Hz.
l EV: Voit asettaa valotustason  kuvan kirkkauden säätämiseksi.
l G-Sensor Sensitivity: Voit säätää G-sensorin herkkyyttä Jatkuvan 

tallennuksentilan aikaisen tallennuksen automaattisen erillisen Tapahtumat-
tallennuksen aikaansaamiseksi.

l Stamps: Tallennettaviin videoihin voit valita esitettävän tiedon: Coordinates tai 
G-sensor.

l Speed stamp: Voit valita, tuleeko tallennettaviin videoihin esille ajonopeus.
l Text stamp: Voit muokata tallennettaviin videoihin itsellesi sopivan tekstin.

System (Järjestelmä)
l Satellites: Näyttää GPS-/GLONASS-signaalin vahvuuden. Tarvittaessa 

voit painaa  ja sitten valita GPS:n tai GLONASS:in paremman signaalin 
vastaanottamiseksi.

l Date/Time: Voit säätää päivämäärän ja kellonajan.
l Use GPS time: Valitse aika sijaintisi mukaan. Järjestelmä asettaa päivämäärän 

ja ajan GPS-sijainnin mukaan.
l Manual: Valitse  /  asettaaksesi arvon valitulle alueelle. Paina  ja 

tee valinnat, kunnes olet kaikki alueet käynyt läpi. Sitten paina  .
l Welcome Sound: Voit valita käynnistyksen äänen päälle tai pois päältä.
l System Sound: Voit valita järjestelmän huomioiden äänet päälle tai pois päältä.
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l Volume: Voit säätää äänen voimakkuutta.
l LCD Standby

l Always On: LCD-näyttö on päällä.
l HUD: Kääntää valitun ajan jälkeen LCD-näytön pois päältä, mutta jättää aika- 

ja nopeustiedon näytölle.
l 10 sec / 1 min / 3 min: Voit valita kolmesta ajasta, jolloin LCD-näyttö kytkeytyy 

pois tallennuksen alusta. 
l Language: Voit valita itsellesi sopivimman käyttökielen.

✎	Eri asetukset ja niiden vaihtoehdot vaihtelevat malleittain.
l Distance Unit: Voit valita kilometrit tai mailit.
l Storage Allocation: Voit valita käyttösi perusteella sopivimman kolmesta (3) 

erilaisesta muistikokoonpanosta videoiden ja kuvien tallentamiseksi.
l Restore to Defaults: Voit palauttaa järjestelmän tehdasasetuksiin.
l Version: Näyttää ohjelmistoversion.

Format (Alustaminen eli formatointi)
Alustaa eli formatoi muistikortin. Samalla kaikki tieto muistikortilta poistuu.
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MiVue Manager
✎	Tietokoneelle asennettava hallinnointiohjelma. Eri toiminnot vaihtelevat kameramalleittain.
MiVue Manager-työkalulla voit katsella MiVue-kameralla tehtyjä taltiointeja.

Näin asennat MiVue Managerin
Lataa MiVue Manager Mion (www.mio.com/support) Support(tuki)-sivustolta ja 
noudata näytön ohjeita sen lataamiseksi. Varmista oikean ohjelmistoversion lataus 
(Windows tai Mac).

Tallennettujen tiedostojen toistaminen
1. Poista muistikortti autokamerastasi ja aseta se tietokoneen muistikortinlukijaan. 

Tietokoneesi neuvoo sinua kopioimaan tiedostot tietokoneellesi varmuuskopioita 
ja toistoa varten.

2. Käynnistä tietokoneesi MiVue Manager.
l Oletuksena MiVue Manager näyttää kalenterin ja tiedostoluettelon oikealla.
l Tiedoston yhteydessä näet päivämäärän kanssa merkinnän “  .” Klikkaa 

halutun päivän tiedostoa sen katsomiseksi.
l Voit valita esitettävän tiedoston tyypin seuraavista: Event / Normal / Parking.
l Voidaksesi valita kaikki kyseisen kansion tiedostot, valitse: All. Palataksesi 

takaisin Kalenteri-näkymään, valitse Calendar.
3. Tuplaklikkaa toivottua tiedostoa tiedostolistasta aloittaaksesi sen toiston.
4. Esityksen hallintapainikkeet ovat kuvattuna alla seuraavasti:

1 2 3 4 5 6 7

1  Siirtyy edelliseen tai seuraavaan listan tiedostoon.
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2  Käynnistää tai pysäyttää toiston.
3  Muuttaa toiston nopeutta ¼x, ½x, 1x, 1,5x tai 2x.
4  Kääntää äänet päälle tai pois päältä.
5  Säätää äänen voimakkuuden.
6  Toistaa videon täydeltä kuva-alalta.
7  Näyttää toiston edistymisen. Voit siirtää edistymiskursorin suoraan 

haluamaasi toiston kohtaan.

5. Toiston aikana voit tarkastella kuvaruudun alla olevia kojelautapaneelin ja 
G-sensorin ajotietoja.
• Kojelautapaneelissa (Dashboad panel) klikkaa  katsoaksesi karttakuvaa. 

Karttanäyttöä ei voida esittää mikäli tietokone ei ole yhteydessä Internettiin tai 
MiVue-mallisi ei tue GPS-toimintoa.

• G-sensorin havaitsemat auton liikkeet kolmessa (3) suunnassa: eteen-/
taaksepäin (X), oikealle/vasemmalle (Y) ja ylös-/alaspäin (Z).

6. Työkalupalkissa on seuraavia toimintoja:

1 2 3 4 5 6 87

1  Valitsee kansion jossa on tallennustiedostoja.
2  Esikatselee ja tulostaa tämänhetkisen videon.
3  Tallentaa valitsemasi tiedostot haluamaasi paikkaan tietokoneellasi.
4  ”Nappaa” ja tallentaa nyt olevan videon toivomaasi paikkaan tietokoneella.
5  Avaa Asetukset-valikon.

l Change Language: Voit valita MiVue Managerin näyttämän kielen.
l Change Skin: Voit vaihtaa MiVue Managerin värimaailman.
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l Check for Update: Voit tarkistaa, onko uutta versiota saatavilla MiVue 
Manager-sovelluksestasi. Toiminto vaatii Internet-yhteyden.

l About: Näyttää MiVue Managerisi copyright- ja versiotiedot.
6  Vie valitun tiedoston GPS-tiedot KML-muodossa toivomaasi paikkaan 

tietokoneella.
7  Lataa valitun tiedoston YouTubiin™.
8  Toistolistassa kirjaimet F ja R tarkoittavat tiedostonnimessä onko kyseessä 

etukameran (F) vai takakameran (R) kuvaama video. Toiston aikana näytöllä 
on PIP-tila (kuva kuvassa-tila). Voit vaihtaa etukameran kuvaaman videon 
ja takakameran kuvaaman videon välillä painamalla  . (Vain tietyissä 
malleissa)
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Lisätietoa
Laitteestasi huolehtiminen
Pidä hyvää huolta laitteestasi, jotta varmistat sen virheettömän toiminnan ja 
vähennät vahinkojen riskiä.
• Pidä kamerasi loitolla liiallisesta kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
• Vältä kamerasi altistamista suoralle auringonvalolle ja UV-säteilylle kovin pitkiksi 

ajoiksi.
• Älä laita mitään tai pudota mitään laitteesi päälle.
• Älä pudota laitettasi tai altista sitä vakaville iskuille.
• Älä altista laitettasi nopeille tai suurille lämpötilamuutoksille. Tämä saattaa 

aiheuttaa laitteen sisällä kosteuden muodostumista, joka voi vahingoittaa 
laitettasi. Mikäli kosteutta kuitenkin muodostuu, anna laitteesi kuivua ennen 
käyttöönottoa.

• Näytön pinta voi naarmuuntua herkästi. Vältä koskettamasta näyttöä terävillä 
asioilla. Voit käyttää erityisesti kannettavien laitteiden LCD-paneelien suojaksi 
suunniteltuja tarttumattomia tuotteita näyttösi suojaamiseksi pienemmiltä 
naarmuilta.

• Älä koskaan puhdista laitettasi sen ollessa päällä. Käytä näytön ja laitteen 
ulkokuoren puhdistamiseen pehmeää nukkaamatonta kangasta.

• Älä käytä paperipyyhettä näytön puhdistamiseen.
• Älä koskaan yritä purkaa, korjata tai muokata laitettasi. Purkaminen, muuttaminen 

tai kaikenlainen yritys korjata laite voi aiheuttaa vahinkoa laitteellesi, aiheuttaa 
ruumiinvamman tai vahingoittaa omaisuutta ja mitätöidä takuun.

• Älä säilytä tai kanna palavia nesteitä, kaasuja tai räjähteitä samassa tilassa 
laitteesi-, sen osien- tai lisävarusteiden kanssa.
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• Välttääksesi varkauksia, älä jätä laitetta tai sen varusteita vartioimattomaan 
ajoneuvoon helposti näkyvälle paikalle.

• Ylikuumeneminen voi vahingoittaa laitettasi.

GPS:stä
• GPS:ää operoi Yhdysvaltojen hallinto, joka on yksin vastuussa GPS:n 

tarkkuudesta. Mikä tahansa GPS-järjestelmän muutos voi vaikuttaa GPS-
laitteiden tarkkuuteen.

• GPS-satelliittien signaali ei läpäise lasia lukuun ottamatta kovia materiaaleja. 
GPS-paikannus ei ole käytettävissä ollessasi tunnelissa tai rakennuksessa.

• Signaalin vastaanottoon voivat vaikuttaa myös sellaiset seikat kuten huono sää 
tai tiheät pään yläpuolella olevat esteet. Tällaisia ovat mm. puut, tunnelit, viaduktit 
sekä rakennukset.

• GPS sijaintitieto on vain sinun käyttöösi.

Turvallisuusasioita
  Lataamisesta

• Käytä vain laitteesi mukana tullutta laturia. Toisentyyppisen laturin käyttö voi 
aiheuttaa toimintahäiriön ja/tai vaaran.

• Tämä tuote on tarkoitettu toimitettavaksi LISTATULLA muuntajalla, jossa on 
merkintä LPS (Limited Power Source) ja ulostulo on +5V dc (tasavirta) / 2,0 A.

  Laturista
• Älä käytä laturia kosteissa ympäristöissä. Älä kosketa laturia kätesi tai jalkojesi 

ollessa märät.
• Huolehdi laturin riittävästä tuuletuksesta laitteesi käytön tai sen akun latauksen 

aikana. Älä peitä laturia paperilla tai millään muullakaan, joka haittaa jäähdytystä. 
Älä käytä laturia sen ollessa kantolaukussa.
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• Kytke laturi siihen sopivaan virtalähteeseen. Jännitetiedot ovat tuotekotelossa ja/
tai myyntipakkauksessa.

• Älä käytä laturia mikäli sen virtajohto on vahingoittunut.
• Älä yritä huoltaa yksikköä. Siinä ei ole huollettavia osia. Vaihda yksikkö uuteen, 

mikäli se on vahingoittunut tai altistunut ylimääräiselle kosteudelle.
  Akusta

HUOMIO! Tämän yksikön sisällä olevaa Liittium-Ioni -akkua ei voi vaihtaa. Akku voi 
laajeta tai räjähtää vapauttaen vaarallisia kemikaaleja. Tulipalon tai vammojen riskin 
pienentämiseksi älä pura, purista, puhkaise tai hävitä akkua polttamalla.
• Käytä vain tuotteeseen tarkoitettua akkua
• Tärkeitä ohjeita (vain huoltohenkilöstölle)

• Vääränlainen akku aiheuttaa räjähdysriskin. Hävitä käytetyt akut ohjeiden 
mukaan.

• Vaihda vain valmistajan suosittelemaa samaa tai vastaavaa tyyppiä oleva akku.
• Akku pitää kierrättää tai hävittää asianmukaisesti.
• Käytä akkua vain siihen tarkoitetussa laitteessa.

Sääntelytiedot
Tunnistustietoja varten MiVue 82x/84x/86x sarjat on merkitty mallinumerolla N631.
• Euroopassa taajuus ja maksimi lähetysteho ovat: 2412-2472 MHz: 17.28dBm.
• WIFI-laitteissa on  merkintä.

Products with the CE marking comply with the Radio Equipment Directive 
(RED) (2014/53/EU) - issued by the Commission of the European 
Community.
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Näiden direktiivien täyttäminen osoittaa yhteensopivuuden seuraaviin 
eurooppalaisiin standardeihin:
EN 300328
EN 301489-1/-17-19+
EN 303413
EN 50498
EN 55032+24
EN 62368-1
EN 62479
IEC60950-1:2005
IEC60950-1"2005/AMD1:2009
IEC60950-1"2005/AMD2:2013
Valmistaja ei ole vastuussa käyttäjän tekemistä muutoksista ja seurauksista, jotka 
muuttavat laitteen CE-merkinnän mukaista vaatimustenmukaisuutta.
Vaatimustenmukaisuusjulistus
MITAC vakuuttaa tämän laitteen N631 olevan yhteensopiva olennaisilta osin 
välttämättömien vaatimusten ja Direktiivi 2014/53/EU osalta.

SER (Sähkö- ja elektroniikkaromu)
Tätä laitetta EI SAA hävittää normaalin talousjätteen mukana EU-direktiivin 
WEEE-2012/19/EU mukaisesti. Sen sijaan se pitäisi hävittää kunnallisen 
Sortti-aseman kautta.
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