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Precauţii şi notificări
 ● Nu utilizaţi dispozitivului în timp ce conduceţi. Folosirea acestui produs nu 

afectează obligativitatea ca şoferul să-şi asume întreaga responsabilitate 
pentru comportamentul său. Această responsabilitate include respectarea 
tuturor regulilor şi regulamentelor în trafic, pentru evitarea accidentelor, 
rănirilor personale sau daunelor materiale.

 ● Atunci când se utilizează dispozitivul de înregistrare într-o maşină, este 
necesar un suport de montare pe geam. Asiguraţi-vă că plasaţi dispozitivul 
de înregistrare într-un loc adecvat, astfel încât să nu obstrucţioneze vederea 
şoferului sau deschiderea airbag-urilor.

 ● Asiguraţi-vă că niciun obiect nu blochează obiectivul camerei şi niciun 
material reflectorizant nu se află lângă obiectiv. Vă rugăm să păstraţi 
obiectivul curat.

 ● În cazul în care parbrizul maşinii este acoperit cu o peliculă colorată, aceasta 
poate afecta calitatea de înregistrare.
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Cunoaşterea dispozitivului Mio

R

❷ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽❸

❿ ❾⓬⓭

⓫

❶

Denumire Descriere
❶ Conector mini-USB Se conectează la încărcător.
❷ Priză de montare a 

dispozitivului
Pentru montarea dispozitivului.

❸ Obiectiv foto Asiguraţi-vă că niciun obiect nu blochează obiectivul 
camerei şi niciun material reflectorizant nu se află lângă 
obiectiv.

❹ Indicator de stare  ● Strălucește roșu când dispozitivul este pornit.
 ● Iluminează intermitent roșu atunci când înregistrarea 

este în curs.
❺ Ecran LCD Afişează imagini pe dispozitivul dvs.
❻ Microfon Înregistrează sunete.
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Denumire Descriere
❼ Tastă Meniu  ● Deschide meniul de setări.

 ● Revine la ecranul anterior.
❽ Tasta OK Acţionează ca butonul ENTER.
❾ Tastă în sus  ● Face o fotografie.

 ● Trece la elementul anterior.
 ● Modifică viteza de redare rapidă înainte.

❿ Tastă în jos  ● Când se înregistrează, apăsați pe blocare și salvați 
înregistrarea ca înregistrare de eveniment.

 ● Trece la următorul element.
 ● Modifică viteza de redare rapidă înapoi.
 ● Şterge fișierul actual.

⓫ Butonul închidere Opreşte dispozitivul.
⓬ Difuzor Redă alerte sonore.
⓭ Slot card de 

memorie
Datele se înregistrează pe un card MicroSD.

Folosirea unui card de memorie
Trebuie să introduceţi un card de memorie înainte de a putea începe înregistrarea. 
Dispozitivul dvs. acceptă carduri de memorie din Clasa 10, cu capacitatea de până 
la 64 GB.
Ţineţi cardul (MicroSD) de margini şi introduceţi-l cu atenţie în slot, aşa cum se 
arată în ilustraţie.
Pentru a scoate un card, împingeţi uşor marginea de sus a acestuia pentru a-l 
elibera, apoi trageţi-l afară din slot.
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✎ Nu aplicaţi presiune pe partea centrală a cardului de memorie.
✎ Slotul cardului de memorie nu poate fi schimbat în timpul funcționării. Inserați cardul de 

memorie înainte de a porni dispozitivul Mio. NU scoateți cardul de memorie în timpul 
înregistrării. Vă recomandăm să opriţi dispozitivul înainte de a scoate cardul de memorie.

✎ De asemenea, este indicat să utilizaţi carduri MicroSD separate pentru înregistrare şi pentru 
stocarea datelor.

✎ MiTAC nu garantează compatibilităţile produsului cu cardurile MicroSD de la toţi producătorii.

Formatarea unui card
Înainte de a începe înregistrarea, formataţi cardul de memorie pentru a preveni 
defectarea cauzată de fişierele care nu sunt create de dispozitivul de înregistrare.
Dacă doriţi să formataţi un card de memorie (toate datele vor fi şterse):
1. Apăsați pe .
2. Selectaţi opţiunea Formatare şi apăsaţi pe .
3. Selectaţi opţiunea Executare şi apăsaţi pe .
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Montarea dispozitivului Mio într-un vehicul
ATENŢIE: Selectaţi o locaţie adecvată pentru montarea dispozitivului într-un vehicul. Nu plasaţi 
niciodată dispozitivul în câmpul vizual al şoferului.

 

Utilizaţi coliere de cablu pentru a fixa cablul de alimentare, astfel încât să nu 
interfereze cu conducerea. Pentru a asigura înregistrări de cea mai bună calitate, 
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vă recomandăm să plasaţi dispozitivul de înregistrare în apropierea oglinzii 
retrovizoare.
Pentru a asigura un unghi de înregistrare optim, acordaţi atenţie următoarelor:
1. Asiguraţi-vă că aţi parcat maşina pe un teren nivelat.
2. Când reglaţi unghiul de montare, asiguraţi-vă că vederea camerei este 

paralelă cu terenul plan, iar raportul de apropiere pământ/cer este apropiat de 
6/4.

Pornirea și oprirea dispozitivului Mio
Dispozitivul Mio pornește automat când este pornit motorul vehiculului.
Atunci când porniţi dispozitivul Mio pentru prima dată, urmaţi mesajele afişate pe 
ecran pentru a efectua următoarele:
1. Selectaţi limba dorită.
2. Configuraţi data şi ora corectă pentru înregistrări. Apăsaţi pe  /  

pentru a ajusta valoarea câmpului selectat şi apăsaţi pe  pentru a trece la 
următorul câmp de setări.

Dacă ecranul se închide după durata de timp setată (înregistrarea este încă în 
desfăşurare), apăsaţi pe oricare dintre taste pentru a porni din nou ecranul.
Ocazional, este posibil să fie necesar să efectuaţi o resetare hardware când 
dispozitivul Mio nu mai răspunde; sau dacă acesta pare „îngheţat” sau „blocat”. 
Pentru a închide dispozitivul Mio, inseraţi o tijă mică (de exemplu, o agrafă 
îndreptată) în fanta butonului de închidere a dispozitivului.
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Înregistrarea în modul de deplasare
Înregistrare continuă
În mod implicit, înregistrarea va începe imediat după pornirea dispozitivului de 
înregistrare.
Când înregistrarea este în desfăşurare, o puteţi opri manual apăsând pe . Apăsaţi 
pe  pentru a reveni la ecranul de înregistrare. Sistemul va porni înregistrarea 
în mod automat.
Înregistrarea poate fi împărţită în mai multe videoclipuri; înregistrarea nu se va opri 
între videoclipuri. Atunci când cardul de memorie este plin cu înregistrări continue, 
va înregistra automat peste cele mai vechi fişiere existente în această categorie.

❶ ❷ ❸

❹

❺

❻

❶ Indicator de înregistrare
❷ Afişaj timp
❸ Stare microfon
❹ Deschide ecranul Meniului.
❺ Face o fotografie.
❻ Apăsaţi pentru a începe manual o 

înregistrare de urgenţă.

Înregistrarea evenimentelor
Implicit, în cazul în care se întâmplă un eveniment, cum ar fi un impact brusc, 
conducerea cu viteză mare, abordarea prea strânsă a unui viraj prea sau 
producerea unui accident, senzorul G va solicita dispozitivului de înregistrare să 
pornească înregistrarea "de urgenţă" (înregistrarea unui eveniment).
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Dacă doriţi să porniţi manual o înregistrare a unui eveniment în timp ce 
înregistrarea continuă este în curs, apăsaţi pe butonul Eveniment ( ). Pe ecran 
va fi afişată o pictogramă de blocare ( ).

Când înregistrarea este în desfăşurare, o puteţi opri manual apăsând pe . Apăsaţi 
pe  pentru a reveni la ecranul de înregistrare. Sistemul va porni înregistrarea 
în mod automat.

✎ Dacă aveţi mai mult de 10 înregistrări evenimente, sistemul se va debloca şi va transforma cea 
mai veche înregistrare într-o înregistrare continuă.

Modul Cameră
Puteţi face fotografii cu dispozitivul Mio: apăsaţi pe .

Mod Redare
Pentru a selecta un videoclip sau o fotografie pentru redare:
1. Apăsați pe  > Redare fișier.
2. Apăsaţi pe  /  pentru a selecta fişierul dorit din listă şi apoi apăsaţi pe 

.
3. Când vizualizaţi o fotografie, puteţi apăsa pe  pentru a şterge fişierul.
4. Când vizualizaţi un clip video, puteţi face următoarele:

 ● Apăsaţi pe  /  ca să începeţi/opriţi redarea.
 ● Apăsaţi pe  /  ca să treceţi la viteza de derulare rapidă înapoi/

rapidă înainte.
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 ● Atingeți  pentru a șterge fișierul. (Aceasta nu se aplică înregistrărilor 
de evenimente.)

✎ Este recomandat să redaţi clipuri video pe computer sau în player media pentru vizualizare 
optimă.

✎ Fişierele şterse nu pot fi recuperate. Asiguraţi-vă că faceţi o copie de rezervă a fişierelor înainte 
de ştergere.

Personalizarea setărilor
Pentru a personaliza setările sistemului, apăsați pe .

Element Descriere
Redare fișier Redă videoclipuri şi fotografii.
Înreg. sunet Setează dacă doriţi să includeţi sunete în înregistrări.
Înreg. video  ● Durată videoclip: Setează durata fiecărui clip video pentru o 

înregistrare.
 ● Fr. lumină: Setează frecvenţa pentru a permite camerei să 

evite problemele cauzate de surse artificiale de iluminare care 
nu sunt constante.

 ● Senzor G: Schimbaţi nivelul sensibilităţii accelerometrului, cea 
care permite declanşarea automată a înregistrării de urgenţă în 
timp ce înregistrarea continuă este în desfăşurare.

Sistem  ● Dată/Oră: Setează data şi ora sistemului.
 ● Volum: Reglează nivelul volumului.
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Element Descriere
 ● Lumină fundal: 

 ● Pornit mereu: Menţine aprins indicatorul LCD.
 ● 1 min / 3 min / 5 min: Setează cronometrul pentru ca 

indicatorul LCD să se oprească automat după începerea 
înregistrării.

 ● Limbă: Setează limba.
 ● Reset sist: Restaurează setările de sistem la valorile implicite 

din fabrică.
 ● Versiune: Afişează informaţii despre software.

Formatare Formatează un card de memorie. (Toate datele vor fi şterse.)

Pentru informaţii suplimentare
Întreţinerea dispozitivului
Întreţinerea dispozitivului va asigura o funcţionare fără probleme şi va reduce 
riscul de deteriorare.

 ● Ţineţi dispozitivul la distanţă de umezeală excesivă şi temperaturi extreme.
 ● Evitaţi expunerea dispozitivului la lumina directă a soarelui sau la lumină 

ultravioletă puternică pentru perioade lungi de timp.
 ● Nu aşezaţi nimic pe partea de sus a dispozitivului şi nu scăpaţi obiecte pe 

dispozitiv.
 ● Nu lăsaţi dispozitivul să cadă şi nu-l supuneţi la şocuri puternice.
 ● Nu supuneţi dispozitivul la schimbări bruşte şi severe de temperatură. Acest 

lucru ar putea duce la condensul umidităţii în interiorul unităţii, care ar putea 
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deteriora dispozitivul. În cazul condensului umezelii, lăsaţi dispozitivul să se 
usuce complet înainte de folosire.

 ● Suprafaţa ecranului poate fi uşor zgâriată. Evitaţi să o atingeţi cu obiecte 
ascuţite. Protecţiile pentru ecran universale neadezive proiectate specific 
pentru folosire la dispozitive portabile cu ecrane LCD pot fi utilizate pentru a 
proteja ecranul de zgârieturi minore.

 ● Nu curăţaţi niciodată dispozitivul când este pornit. Utilizaţi o cârpă moale, 
nescămoşabilă pentru a şterge ecranul şi exteriorul dispozitivului.

 ● Nu folosiţi şerveţele de hârtie pentru a curăţa ecranul.
 ● Nu încercaţi să demontaţi, să reparaţi sau să faceţi modificări la dispozitiv. 

Demontarea, modificarea sau orice încercare de reparaţie poate cauza 
deteriorarea dispozitivului şi chiar vătămare corporală sau daune materiale şi 
vor anula orice garanţie.

 ● Nu depozitaţi sau transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale 
explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau 
accesoriile acestuia.

 ● Pentru a descuraja furtul, nu lăsaţi dispozitivul şi accesoriile la vedere într-un 
vehicul nesupravegheat.

 ● Supraîncălzirea poate cauza deteriorarea dispozitivului.

Informaţii legale
În scopul identificării conform reglementărilor, MiVue C312 i s-a asociat numărul 
de model N598B.

CE
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Produsele cu marcajul CE sunt conforme cu Directiva privind echipamentele radio 
(RED) (2014/53/UE) – publicată de Comisia Comunităţii Europene. 
Conformitatea cu aceste directive implică şi conformitatea cu următoarele 
standarde europene:

 ● EN 50498:2010
Producătorul nu poate fi răspunzător pentru modificările efectuate de utilizator şi 
consecinţele acestora, care pot afecta conformitatea produsului cu marcajul CE.
Declaraţie de conformitate
Prin prezenta, MiTAC declară că acest produs N598B este în conformitate cu 
reglementările esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/
UE.

DEEE

Acest produs nu trebuie eliminat ca deşeu menajer obişnuit, în conformitate cu 
directiva UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE - 
2012/19/EU). În schimb, acesta trebuie eliminat prin returnarea la punctul de 
vânzare sau la un centru municipal de colectare pentru reciclare.

Precauţii pentru siguranţă
Despre încărcător

 ● Nu folosiţi încărcătorul într-un mediu cu umiditate ridicată. Nu atingeţi 
niciodată încărcătorul atunci când mâinile sau picioarele sunt ude.
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 ● Lăsaţi un spaţiu de ventilare adecvat în jurul încărcătorului atunci când îl 
folosiţi pentru a opera dispozitivul Mio sau a încărca bateria. Nu acoperiţi 
încărcătorul cu hârtie sau alte obiecte care vor reduce răcirea. Nu folosiţi 
încărcătorul în timp ce se află într-o husă pentru transport.

 ● Conectaţi încărcătorul la o sursă de alimentare adecvată. Cerinţele de 
tensiune se găsesc pe carcasa produsului şi/sau ambalaj.

 ● Nu folosiţi încărcătorul cu cablul deteriorat.
 ● Nu încercaţi să depanaţi unitatea. În interior nu se află piese care pot fi 

reparate. Înlocuiţi unitatea dacă este deteriorată sau expusă la umezeală 
excesivă.
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Revizia: R00 
(3/2019)

Mărci comerciale 
Toate numele de mărci şi de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale 
înregistrate ale companiilor respective.
Declinarea responsabilităţii 
Specificaţiile şi documentele pot fi modificate fără notificare. MiTAC nu garantează 
că acest document nu conţine erori. MiTAC nu-şi asumă nicio obligaţie pentru 
daunele apărute direct sau indirect ca urmare a erorilor, omisiunilor sau 
discrepanţelor dintre dispozitiv şi documente.
Note 
Nu toate modelele sunt disponibile în toate regiunile. 
În funcţie de modelul specific achiziţionat, culoarea şi aspectul dispozitivului şi 
accesoriilor pot să difere de graficele prezentate în acest document.
MiTAC Europe Ltd.
Spectrum House, Beehive Ring Road,
London Gatwick Airport, RH6 0LG,
UNITED KINGDOM



MiTAC Europe Ltd
www.mio.com
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