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Hea ostja, 

Aitäh, et ostsite Neoline G-Tech X53 pardakaamera. Palun lugege hoolikalt 

see kasutusjuhend lõpuni, et kasutada seadet korrektselt ja pikendada selle 

kasutusiga. Säilitage kasutusjuhend, et vajadusel tulevikus sellest infot leida. 
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CE Regulatsiooni teatis. Toode vastab madalpinge 2014/35/EU,  2014/30/EU, aku  

 2006/66/EC, R&TTE 1999/5/EC  ja RoHS  2011/65/EC direktiividele. 
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1. Kasutustingimused 

• Tutvuge garantiitingimustega. 

• Ärge paigaldage ega eemaldage mälukaarti seadmest, kui pardakaamera 

on sisse lülitatud vältimaks seadme ja salvestatud videofailide 

kahjustamist. 

• Kasutage ainult kõrgekvaliteedilisi microSD mälukaarte (vähemalt klass 

10 koos UHS-1 protokolli toega), et vältida katkestusi ja viivitusi video 

salvestamisel. 

• Soovituslik on kasutada 8Gb kuni 64Gb mälukaarte. 

• Seadet tuleks kasutada ainult komplektis olevate lisaseadmetega. 

NEOLINE ei vastuta võimalike tootekahjustuste eest, mis on tingitud teiste 

tootjate lisaseadmete kasutamisest. 

• Hoidke seadet tule, niiskuse ja keemiliste ainete eest (bensiin, lahustid, 

reagendid). 

• Keelatud on toote avamine ning modifitseerimine. 

• NEOLINE ei vastuta ei otseselt ega kaudselt andmekao ja kahju eest, mis 

on põhjustatud kasutajale või kolmandale osapooltele läbi seadme või 

tarkvara väärkasutuse, ebakorrektse paigalduse või komplekti 

mittekuuluvate lisaseadmete kasutamise. 

• Vormindage microSD mälukaarti vähemalt iga kahe kuu järel, et vältida 

failisüsteemi kahjustumist. 

• Jälgige seadme hoiustamise ja kasutamise temperatuuritingimusi (vt 

tehnilisi spetsifikatsioone). Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte. 

• Ärge eemaldage mälukaarti töötavast seadmest, et vältida andmekadu või 

kahjustusi. 

• Seade on mõeldud kasutamiseks läbipaistva või heleda valgust 

peegeldava kilega kaetud tuuleklaasiga. Videokvaliteet võib langeda, kui 

on kasutusel tume toonklaas või tume valgust peegeldav kile. 

• GPS töökindluse suurendamiseks soojendusega või 

valgustpeegeldava kilega tuuleklaasi korral vajab seade välist GPS 

antenni. 
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• Paigaldage kaamera selliselt, et saavutada võimalikult suur vaateväli. 

On keelatud paigaldada pardakaamera kohta, kus see võib segada juhi 

vaatevälja ja vähendada sõiduohutust. Neoline ega nende autoriseeritud 

partnerid, ei vastuta mistahes kahju või andmekao eest, mis on tingitud 

seadme ebakorrektsest paigaldamisest. 

• GPS ühenduse kvaliteet võib kõikuda maastiku, ilma ning sõiduki 

eripäradest. 

• Sõiduohutuse tagamiseks ärge käsitsege pardakaamerat sõidu ajal. 

• Alustades seadme kasutamist määrake õige kuupäev ja kellaaeg. 

• Pardakaamera korpuse soojenemine on loomulik. 

• Olge ettevaatlik seadme käsitlemisel, ärge muljuge ega laske 

sellel kukkuda. 

• Ärge paigaldage seadet turvapadja lähedale. 

• Toode kaotab garantiikohustused ebaõigest paigaldamisest 

põhjustatud häiretest. 

 

Tootjal on õigus lisada täiendusi seadme varustusse, riist- ja 

tarkvarasse ilma eelneva teavituseta. 

Eeldatakse, et olete nõus ülaltoodud sätetega enne seadme 

kasutamisega alustamist. 

Käesolev kasutusjuhend on kehtiv selle printimisest hetkel. Palun 

leidke ajakohast informatsiooni veebilehelt http://www.neoline.com 

vastava toote allalaadimise sektsioonist. 
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2. Tehniline spetsifikatsioon 

• Video resolutsioon:  

Põhikaamera Full HD 1920*1080 (30 k/s), 

Lisakaamera HD1280x720 (30 k/s) 

• Vaatenurk: 130° mõlemal kaameral 

• Sisseehitatud superkondensaator* 

• Video salvestamise formaat: MP4 

• Wi-Fi 

• G-andur 

• Liikumisandur 

• Parkimisrežiim 

• Salvestuskiirus: 

Põhikaameral kuni 9Mb/s  

  Lisakaameral kuni 7Mb/s 

• Korduvsalvestus: 1/2/3 min 

• Pidev salvestus 

• Automaatne sisselülitus 

• Kuupäeva/kellaaja kleebis 

• Sisseehitatud valjuhääldi 

• Heli salvestamine (välise mikrofoni ühendamisel) 

• Registrinumbri kleebis 

• MicroSD mälukaardi tugi 8GB - 64GB (Klass 10) 

• Hoiustamistemperatuur: -30˚ kuni +80˚ 

• Töötemperatuur: -10˚ kuni +70˚ 

• Seadme sisendpinge: DC 5V, 1.5А 

• Laadija sisendpinge: DC 12-24V 

• Mõõdud: 69 x 111 x 21 mm 

• Kaal: 100 g 

* Pardakaamera on disainitud kasutamiseks laias temperatuurivahemikus. 

Superkondensaator, erinevalt akupatareist, on vastupidavam ja 

efektiivsem kasutamisel madalatel ja kõrgetel keskkonnatemperatuuridel. 
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3. Varustuse nimekiri  

Lisavarustus (vaata varustuse nimekirja vastavalt pakendilt) 

• Väliandur GPS/GLONASS * - 1 tk 

• Faili lukustusnupp koos kaabliga (ülekirjutamiskaitset vajavatele failidele) 

– 1 tk 

• Mälukaart  microSD 16GB– 1  tk 

 

Tähtis! Ärge paigaldage GPS antenni metallist pindade varju: see kahjutsab 

satelliidiotsingut ja sellest tulenevalt esineb GPS töös häireid.  

Õige antenni paigalduskoht on kõige tähtsam GPS mooduli kvaliteetseks tööks. 

Soovituslikud kohad autos antenni paigalduseks: 

- Armatuurlaual, tuuleklaasile võimalikult lähedal 

- Tagavaatepeegli tagune 

- Esipiilaris 

- Päikesekaitsekilega või soojendusega tuuleklaasi puhul peaks antenn 

olema paigaldatud spetsiaalsse levi soodustavasse alasse, mis ei sisalda 

metalli 

- Äärmisel juhul võib antenni paigaldada väljaspoole mootorsõidukit 

kõrvalistuja poole.  
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• Auto pardakaamera Neoline G-Tech X5x – 1 tk 

• Peakaamera – 1 tk 

• Lisakaamera – 1 tk 

• Juhtme võrgukaabel – 1 tk 

• Plastikkinnitused – 4 tk 

• Isepuurivad kruvid – 4 tk 

• Kaamera kaabli hoidja – 6 tk 

• Juhtme ühendaja – 2 tk 

• Takjaribaga kleebis – 1 tk 

• Mikrofon – 1 tk 

• Kasutusjuhend – 1 tk 

• Garantiikiri – 1 tk 



4. Seadme ja nuppude kirjeldus 
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13 
  12 

14 

1. Esikaamera ühenduskaabel 

2. Lisakaamera ühenduskaabel 

3. Valjuhääldi 

4. Mälukaardi pesa 

5. Pardakaamera töörežiim 

6. Wi-Fi staatus 

7. Juhtmeta lukustusnupu 
ühendamise nupp 

8. Algseadete taastamine 

9. Pardakaamera 

paigaldust 

soodustavad 

aasad 
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1. Toitekaabli pistik 
2. Failide lukustamise nupu kaabli pistik 
3. GPS/GLONASS anduri pistik 
4. Välise mikrofoni ühenduspistik 
5. Esikaamera kaabel 
6. Lisakaamera kaabel 

Indikaatorite kirjeldus 

Indikaatorid Staatus Tähendus 

Wi-Fi ühenduse 

näitaja 

 

Sinine vilkumine  

Sinine pidev tuli 

  Punane pidev tuli 

Sinine vilkumine  

Sinine sage 

vilkumine  

 

Pardakaamera 

töö näitaja 

 

GPS/GLONASS signaali 
otsing 

Satelliidiühendus on 

loodud 

WIFI ühendus on 

loodud 

Salvestamine 

Löögiandur on 

käivitunud, praegune 

fail on kaitstud  
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5. Pardakaamera paigaldamine 

Pardakaamera juhtploki paigaldamine 

Tähelepanek: enne pardakaamera komplekti paigaldamist määrake sobiv 

asukoht mootorsõidukis, et kuuleksite seadme häälkäsklusi ja pääseksite 

seadme juurde uuenduste installeerimiseks. Soovituslikud kohad 

peakomplekti paigaldamiseks mootorsõidukis:  

- roolisamba all 

- Juhi käetoe kõrvale; 

- Kindalaeka alla. 

Tähtis: Kui Teil puudub kogemus elektriliste seadmete 

paigaldusega, siis on soovituslik võtta ühendust oma ala 

asjatundjaga!  

Kui olete tinglikult paigalduse asukohad kindlaks määranud, siis kasutage 

tarnekomplekti kinnituskomponente.   

 

 

 

 

Paigalduse kaart 
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1. Peaseadme paigalduskoht: kindalaegas või allpool roolilatti. 
2. Esikaamera asukoht 
3. Lisakaamera asukoht  
4. GPS/GLONASS sensori asukoht 
5. Esikaamera kaabel 
6. Lukustusnupp kaabliga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esi- ja lisakaamerate paigaldus 

 
- Optimaalse vaate tagamiseks peaks esikaamera olema paigaldatud 

tahavaatepeegli taha, tuuleklaasi keskele ülaosasse ning lisakaamera 

tagaklaasi keskele ülaosasse.  

- Parima pildi saavutamiseks asetage objektiiv selliselt, et proportsioon oleks 30% 

taevast ja 70% teed. Ennem paigaldamist tehke kindlaks sobiv asukoht. 

Kaamera hoidjal on ühekordseks kasutamiseks mõeldud 3M teip.  
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Seadme ettevalmistamine 
 
Sisestage microSD mälukaart väljalülitatud seadmesse, kuni kaart on 
fikseeritud asendis. Teostage seadme menüüst mälukaardi 
vormindamine – Format. 

Kaardi sisestamine: 
Asetage microSD mälukaart 
pesasse nagu näidatud pildil 
kuni käib klõps. 

Kaardi eemaldamine: Ettevaatlikult 

vajutage mälukaardile ja eemaldage 

see pesast. 
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Toiteühendus 

Kasutage ainult seadme põhikomplektis olevat toitejuhet. 

Ühendage toitejuhe vastavalt skeemile. Punane (pluss) juhe olgu 
ühendatud +12V klemmiga, kus pinge ei kao pärast süüte väljalülitamist.  
Ühendage kollane toitejuhe ACC +12V või teise klemmiga, kus pinge kaob 
pärast süüte väljalülitamist.  
Ühendage must (miinus) toitejuhe mootorsõiduki kerega. 
Ühendage kaabel põhiluku toitekaabli pistikusse.  
 

 

 

 

 

 



 

 

OLULINE: Proovides sisestada mälukaarti pardakaamerasse valepidi 

võib see kahjustada seadet ja mälukaarti ennast. Veendu, et mälukaart 

on õiges asendis. 

Hoiatus: Ärge avaldage mälukaardile liiga palju survet, et vältida seadme 

kahjustamist. Paigaldamiseks sisesta microSD kaart pessa, kuni see on fikseeritud 

(käib klõps); vajadusel kasutage nõela. Mälukaardi eemaldamiseks vajutage sellele 

kuni käib klõps ja eemaldage kaart pesast. 

Seadme sisse/väljalülitamine 

Pardakaamera käivitub automaatselt, kui sõiduk 

käivitatakse. 

Lähtesta (reset) . Vajuta, kui seade ei 
reageeri nupuvajutustele. 
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Video salvestamine 

Tavapärased videosalvestused salvestatakse kausta „Driving“ 

Kokkupõrke anduri rakendumisel salvestatakse videofail 10 sekundit ennem ja 

pärast sündmust ja paigutatakse kausta „Event“. 

Parkimisrežiimi failid paigutatakse kausta „Motion“. Faili pikkus on 8 sekundit 

ennem ja pärast sündmust. 

Vajutades lukustusnuppu, salvestatakse lukustatud fail kausta „Protection“. 

Lukustusnupp võib olla juhtmega või juhtmevaba sõltuvalt komplektist. Faili 

pikkus sõltub korduvsalvestise seadistusest „Loop recording“ 

 

 

 Seadistamine 

Pardakaamerat on võimalik seadistada läbi püsivara rakenduse 

allalaadides läbi „App store“ ja „Play pood“ keskkonna. Paigaldage 

tarkvara nutitelefoni pardakaamera kasutamiseks ja seadistamisel. 

 Rakendus kannab nime „Neoline G-Tech X5X“ 
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Neoline G-Tech X53 rakendus 
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1) Video reaalajas. 

2) Mikrofoni sisse/väljalülitamine 

3) Kaamera vahetamine 

4) Salvestatud failide menüü 

- Salvestatud failid 

- Allalaadimine telefoni 

- Salvestiste vaatamine 

5) Video salvestamine 

- Video vaatamine reaalajas 

- Heli salvestamine sisse/välja 

- Kaamera vahetamine 

6) Kaamera seaded 

- Pardakaamera personaalsed seaded kaasaarvatud Wi-Fi parool 

 

 

 

 

 



Wi-Fi ühendamine Android OS telefoniga 
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- Kasutage rakendust G-Tech X53 telefonis ja vajutage 

OK. 

- (veenduge, et mobiilne andmeside on telefonis välja 

lülitatud – see võib aeglustada kaamerasüsteemi ja 

telefoni vahelist andmeside) 

- Valige nimekirjast pardakaamera 

- Valige parool (tehase parool: 12345678) ja vajutage ühenda „connection“ 

- Reaalajas vaatamiseks vajutage Real-Time nuppu. 

 

 

 

 



 

 
1) Kasutage rakendust G-Tech X53 telefonis 

2) Avage ühendused 

3) Aktiveerige Wi-Fi 

4) Valige seade nimekirjast G-Tech X53 

5) Sisestage tehase parool: 12345678 ja vajutage nuppu ühenda 

(connection) 
6) Kuvatakse  õnnestumisel 

7) Liikuge tagasi 

8) Kuvatakse reaalajas videot 

 

Wi-FI ühendamine Apple iOS telefonis 
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Failide nimekiri 
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1) Kaamerasüsteemist telefoni alla laetud failid 

2) Videofailide kasutade valik 

3) Valitud kausta videod 

4)  Kaamerasüsteemi mälukaardil 

olevad videofailid 

5) Allalaadimine telefoni 

 

 

 

 

 



 

 

Failide taasesitamine ja kustutamine 
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- Vajutage, et taasesitada video täisekraanil. 

- Libistage sõrmega, et faili kustutada. Küsitakse kinnitust faili 

kustutamiseks. 

Failide jagamine sotsiaalvõrku  

– Valige fail ja hoidke all 2 sekundit.. 



Seaded 

Parooli muutmine (Change Password) 

– Wi-Fi ühenduse parooli muutmine 

G-anduri tundlikkus 

– G-andur on pardakaameras videofailide lukustamiseks põrutuste korral. 

Seadistamisel G-andurit omab madalaim väärtus kõige suuremat tundlikkust. 

Soovitame kasutada tehaseseadeid. Videofaili pikkus on 18 sekundit 

kaustas „Event“. 

 Korduvsalvestus (Loop Recording) 

– Muuda korduvsalvestuse pikkust. Kausta täitumisel kustub vanim 

videofail. 
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Häälesalvestus 

- Häälesalvestus sisse/välja (on/off). 

 

Parkimisrežiimi salvestus (Parking Motion Recording) 

- Aktiveerige seade parkimisrežiimi alustamiseks. Videofailid salvestatakse kausta 
„Motion“. Salvestatakse lõik 8 sekundit enne ja pärast sündmust. 

 

Sündmuste salvestamine parkimisrežiimil (Parking Motion Recording) 

- Aktiveerige seade koos G-anduriga parkimisrežiimil. Videofailid salvestatakse 
kausta „Event“. Salvestatakse lõik 8 sekundit enne ja 10 sekundit pärast 
sündmust. 

 

Lukustusnupu heli (File Locking Sound) 

- Heli teatise esitamine faili lukustuse korral. 

 

Välja lülitamine (Power off) 

-  Parkimisrežiimil akumulaatori tühjenemise vältimiseks seadistage madalaim 
pinge pardakaamera väljalülitamiseks. 

 

G-anduri tundlikkus parkimisrežiimil (G-sensor Sensitivity in Parking Mode) 

-  G-anduri seadistamisel omab madalaim väärtus kõige suuremat tundlikkust.  

 

Parkimisrežiimi pikkus (Parking Mode Duration) 

-  Akumulaatori tühjenemise vältimiseks võite määrata parkimisrežiimi pikkuse.  

 

Ajavöönd (Time Zone) 

-  Määrake ajavöönd 
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Helivaljus (Sound Level) 

- Muuda seadme valjuhääldi helivaljust. 

 



Häälteatised (Voice Notifications) 

-  Valige häälteatised sisse/välja 
 

Parkimisrežiimi pikkus (Parking Mode Duration) 

-  Akumulaatori tühjenemise vältimiseks võite määrata parkimisrežiimi pikkuse. 

 

Vormindamine (Formatting) 

-  Kasutage seadet mälukaardi vormindamiseks. 

   Tähelepanu! Andmekao vältimiseks varundage eelnevalt failid. 
 
Mälukaardi sektsioonid (Memory Card Areas) 

-  Jagage mälukaart sektsioonideks. Kaustadele jäetakse teatud andmehulk. 

 

Mälukaardi vormindamise meeldetuletus (SD card Formatting Reminder) 

-  Seadistage meeldetuletus mälukaardi vormindamiseks intervallidena. Oluline! 
Soovitav on vormindada mälukaarti mitte harvemini kui iga kahe kuu tagant. 

 

Tehaseseadete taastamine (Factory Settings) 

-  Taastage tehaseseaded 
 
Seadme andmed (Device Information) 

-  Vaata pardakaamera andmeid 

 

Tarkvara andmed ( Application Information) 

-  Vaata tarkvara andmeid 

 

Seadete menüü 

-  Muuda parooli (Change password): sisestage parool ja kinnitage  

 -  G-anduri tundlikkus: 1 kuni 10 
 -  Korduvsalvetus: 1min/2 min/3 min 

 -  Helivaljus: 1 kuni 5 
 -  Liikumisel salvestamine parkimisrežiimil (Parking Motion Recording): Sisse/Välja 

 -  Põrutusel salvestamine parkimisrežiimil (Parking Event Recording): Sisse/Välja 

 -  Lukustusnupu heli (File Locking Sound): Sisse/Välja 
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- Lülita välja pingel (Power Off):11.5(23.5)V/11.7(23.7)V/11.9(23.9)V/12.1(24.1)V/ 

12.3(24.3)V 
- G-anduri tundlikkus parkimisrežiimil: 1 kuni 10 
- Parkimisreziimi kestvus (Parking Mode Duration): 6h/12h/24h/36h/48h/Väljas 

- Ajavöönd (Time Zone): -11 kuni +12h 
- Häälteatised: Sisse/Välja 
- Registreerimisnumber (Number Plate Stamp). Sisestage sõiduki 
registreerimisnumber. Ainult numbrid ja ladina tähed on lubatud. 
- Vormindamine (Formatting): Vormindage mälukaart 
- Mälukaardi vormindamise meeldetuletus: 1/2/3/4/6 kuud 
- Pardakaamera andmed ( Device information) 
- Tarkvara andmed (Application information) 
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7. Veaotsing 

Kui Teil esineb alltoodud probleeme pardakaamera töös, proovige 

järgmisi lahendusi: 

- Pildistamine või filmimine on võimatu (Photographing and video 
impossible) 

Kontrollige vaba mälumahu olemasolu või blokeeringut mälukaardil. 

- Salvestamise peatumine (Recording self-stoppage) 

Liiga aeglane mälukaart. Kasutage ainult tuntud tootjate kiireid klass10 

microSD mälukaarte.   

- Vigane fail (Invalid File), ilmub video/pildifaili taasesitamisel 

Süsteemiveaga lõpetamata videofail microSD mälukaardil. Vormindage 

mälukaart. 

- Udune pilt (Washed-out picture) 

Kontrollige, et pardakaamera objektiiv oleks puhas. Vajadusel kasutage 

spetsiaalset puhastuslappi, et vältida kriime/kahjustusi. 

- Pimendunud pilt  

Muutke valgustundlikkust (exposure). 

- Hangumine (pole pilti ekraanil ega reageeri nuppudele) 

Vajutage taaskäivitusnuppu (Reset) . 
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Manufacturered for ‘’Neolainas’’ LTD 
Vilnius, Lithuania 
Made in PRC 

Official site: www.neoline.com 

Tech.Support: support@neoline.com 

Limited Warranty: 24 month 

DC 5V, 1.5A 
Operating temperature -10˚ to + 40˚ 

  

  

 
 
 
GARANTIIKIRI 
 
Müügikoht .....................................  Kuupäev .................. 
 
Seadme seerianr. ............................................................. 
 
Müüja nimi ....................................  Allkiri ........................ 
 
 
MÄRKUSED 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 
 
Garantii kehtivus on reguleeritud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. 
 
Garantiid teostab:  
Ghozt OÜ, registrikood 11034918 
Lennujaama 5, Tallinn, Eesti 
Tel: 6508660, 55536504 

http://www.neoline.com/
mailto:support@neoline.com

