
Návod Minikamera do auta 
 

Popis produktu: 

 

Před uvedením do provozu: 
Vyjměte veškerý obsah příslušenství z krabičky. 

Na displeji kamery je ochranná folie, kterou pro lepší čitelnost můžete sundat. Folii sundáte zatažením za zelený 

čtvereček v levém horním rohu.  

Vložení baterie – Sejměte vrchní kryt baterie. Vložte baterii. Vraťte zpátky kryt baterie. 

Vložení SD karty – otevřete kryt SD karty. Vložte SD kartu. Zavřete kryt SD karty. 

Uvedení do provozu: 
Před uvedením do provozu je třeba kameru nabít, popřípadě zapojit do autozapalování pomocí přiloženého kabelu. 

Napájení 

Přes USB kabel – propojte kameru pomocí USB kabelu s příslušným zařízením (PC, powerbanka, a další) 

Pomocí autozapalování – zapojte kameru pomocí kabelu do autozapalování 

Zapnutí/vypnutí – otevřete výklopný displej a stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund – kamera se zapne. Stejným 

tlačítkem kameru vypnete. 

Funkce tlačítek: 
ON/OFF – zapnutí/vypnutí kamery 

REC/SNAP – potvrzení výběru (OK), zapnutí/vypnutí nahrávání 

UP – listování nahoru 

DOWN – listování dolu 

MODE – přepínání mezi režimy 

MENU – nabídka menu, nastavení kamery 



Režimy: 
Kamera má 4 pracovní režimy – nahrávání, fotografování, nahrávání zvuku, přehrávání záznamu. 

Mezi jednotlivým režimy lze procházet tlačítkem MODE. 

Nahrávání: 
V režimu nahrávání stiskněte tlačítko REC/SNAP, kamera začne nahrávat. Opětovným stisknutím nahrávání vypnete. 

Nastavení: 
V režimu nahrávání stiskněte 1 x tlačítko MENU. Tlačítky DOWN a UP můžete listovat mezi jednotlivými položkami. 

Tlačítkem REC/SNAP potvrdíte výběr. 

V tomto menu lze nastavit: Velikost, Časové razítko, Detekce pohybu, Video Time, VoiceRecord. 

Stiskem tlačítka MENU ještě jednou se dostanete do dalšího nastavení. 

Zde nastavíte: Formát, Jazyk, Automatické vypnutí, Sys Obnovit, Light Freq, Datum vstupu, USB. 

Dalším stiskem tlačítka MENU menu nastavení opustíte a vrátíte se do režimu nahrávání. 

V režimu fotografování stiskněte 1 x tlačítko MENU. Tlačítkem REC/SNAP potvrdíte výběr. 

V tomto menu nastavíte velikost fotografie.  

V režimu přehrávání záznamu stiskněte 1 x tlačítko MENU. Tlačítky DOWN a UP můžete listovat mezi jednotlivými 

položkami. Tlačítkem REC/SNAP potvrdíte výběr. 

V tomto menu lze nalézt tyto položky: Vymazat, Lock/Unlock, náhledy, Hlasitost 

Prohlížení a mazání záznamu: 

Zapněte kameru a pomocí tlačka MODE jí přepněte do režimu prohlížení. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte soubor, 

který chcete přehrát. Přehrávání spustíte pomocí tlačítka REC/SNAP. Pokud chcete záznam vymazat, vstupte pomocí 

tlačítka MENU do režimu mazání. Máte na výběr mazat selektivně jednotlivé záznamy, nebo všechny záznamy 

najednou. V tomto režimu máte též možnost zobrazit náhledy záznamů nebo upravit nastavení hlasitosti. 

Přehrání a uložení záznamů v PC: 
Vyjměte SD kartu a vložte jí do počítače. Dále postupujte dle pokynů na Vaší obrazovce. 

Propojte kameru pomocí USB kabelu s Vaším počítačem. Dále postupujte dle pokynů na Vaší obrazovce. 

Upozornění: 
Provozní teplota: -10 až 65 °C, Provozní vlhkost: 15 až 85 % RH. Zařízení není vodotěsné ani nárazuvzdorné. Používejte 

pouze originální příslušenství schválené výrobcem/prodejcem. Kamera disponuje funkcí automatického 

zapnutí/vypnutí nahrávání videa po nastartování vozidla. Je to však podmíněno přívodem elektrické energie do 

konektoru napájení kamery až při nastartování vozidla/sepnutí spínací skříňky vozidla. (V případě permanentního 

přívodu elektrické energie ve vašem „zapalovači“ i při vypnutém zapalování vozidla, je nutné kameru zapínat a vypínat 

manuálně). Za jízdy nemanipulujte se zařízením, nepozorností při řízení vozidla hrozí riziko způsobení škody/nehody. 

Před zapnutím vložte SD/MMC paměťovou kartu. 

Paměťová karta: 
Pro dosažení kvalitního záznamu použijte kvalitní SD paměťovou kartu o maximální velikosti 32 GB. Rychlost zápisu 

ovlivňuje kvalitu výsledného záznamu, pomalá karta může způsobit ztrátu části obrazových dat. Rychlost zápisu min. 

10 MB/s.  

 

 

 


