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Návod k použití  

Kamera do auta HD DVR  „černá skříňka“ 
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HD kamera určené spíše do auta pro monitorování dopravní situace před 
vozidlem (černá skříňka). Tato kamera může usvědčit viníka dopravní nehody! 

 

Speciální funkce: 

G-senzor 
Když při nehodě G-senzor zaznamená gravitační zrychlení (1G = 9,81 m/s2), 
kamera automaticky uloží aktuální video a zabrání dalšímu jejímu přemazání. 
G-senzor lze nastavit v menu mezi 2G/4G/6G/8G. Standardně je nastaveno 4G. 
 
Blokace vymazání videa 
Při natočení nehody, srážky apod. jako svědek, lze video jedním stisknutím 
tlačítka ochránit před automatickým přehráním (smazáním). 
 
Synchronizované spouštění 
Synchronizace zapnutí a vypnutí nahrávání při spuštění a vypnutí motoru.  
 
Automatické vypnutí 
Při delší neaktivitě se kamera automaticky vypne a šetří se tak baterie.  
 
Režim USB 
Při připojeném USB kabelu k počítači zapněte kameru. Automaticky se zobrazí 
menu s dvěma režimy: 
a) USB-disk (v tomto režimu můžeme ukládat video soubory a fotografie) 
b) web kamera (v tomto režimu můžete fotit, nebo využít video chat) 
 
Kontrolky 
Modrá kontrolka signalizuje zapnutí kamery. 
Červená kontrolka svítí při nabíjení, doba nabíjení je cca 180 minut. Červená 
kontrolka automaticky zhasne při dokončeném nabíjení. Pro nabíjení použijte: 
a) auto adaptér 
b) USB kabel připojený k PC 
c) síťový napájecí adaptér 
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Parametry: 

• Napájení: vlastní baterie, nebo 12-24 V z palubní sítě automobilu (kamionu) 
• Displej: 2,7´´ TFT 
• Úhel záběru: 140° 
• Přisvětlení scény: 2 bílé LED diody 
• Režim: 

   video (avi) 
   foto (JPEG 5Mpx) 
   web kamera 
   USB disk (mass storage) 

• Nahrává v rozlišení: 
   1920*1080 (1080FHD) 
   1440*1080 (1080P) 
   1280*720 (720P) 
   848*480 (WVGA) 
   640*480 (VGA) 
   320*240 (QVGA) 

• Video kodek: H.264 
• Vestavěná paměť: 64 MB 
• Paměťové karty: microSD až do velikosti 32GB 
• Připojení: HDMI, USB 
• TV výstup: PAL, NTSC (50 / 60 Hz) 
• Mikrofon: možnost zaznamenávat zvuky za jízdy 
• Automatický detektor pohybu: automatické spouštění nahrávání 
• G senzor: při nehodě uzamkne nahraná data (videa) a zabrání tím jejich 

přemazání 
• Podporované jazyky: Angličtina/Němčina/Francouzština/Ruština/ 

Španělština/ Portugalština/Italština/Čínština/ Japonština/Korejština 
• Interní baterie:  600 mAh 
• Rozměry kamery bez držáku: 90x52,5x15 mm 
• Váha kamery bez paměťové karty: 58g 
• Barva: černá / bílá 

 

Součástí balení: Kamera, držák do auta, autonabíječka, USB kabel, elektronický návod v češtině, angličtině, čínštině. 
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Popis: 

 

 

 

 

 

1 Nahoru 7 ZAP/VYP 
2 MENU 8 Slot pro paměťovou kartu 
3 Dolů 9 Blokace vymazání videa 
4 USB konektor (data/nabíjení) 10 Mód (natáčení / focení) 
5 Závit pro držák kamery 11 OK - potvrzení 
6 HDMI výstup   
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Nastavitelný držák 

      

 

Kabeláž (zdroj, HDMI, USB) 

 

 

 

Příklad umístění v automobilu: 
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Popis funkčních tlačítek: 

1) NAHORU 
Pohyb v menu nahoru. V režimu focení, či natáčení ZOOM +. 
 
2) MENU  
První stisknutí: nabídka nastavení kamery. Např. nastavení rozlišení videa. 
Druhé stisknutí: změna nastavení, možnosti. Např. nastavení datumu a času. 
 
3) DOLŮ 
Pohyb v menu dolů. V režimu focení, či natáčení ZOOM -. 
 
4) USB  
Rozhraní USB určené k nabíjení, nebo k přenosu dat (videí) na PC. Kamera podporuje funkci 
mass storage (paměťová karta kamery se v počítači zobrazí jako další disk). 
 
5) Závit pro držák kamery 
Pro montáž držáku. 
 
6) HDMI 
Multimediální rozhraní, která umožňuje nekomprimovaný přenos obrazu a zvuku mezi 
veškerou domácí elektronikou jediným kabelem. 
 
7) ZAP/VYP 
Stiskem přístroj zapnete. Dlouhým stisknutím přístroj vypnete. V režimu focení, či natáčení 
krátkým stisknutím zapíná přisvětlovací bílé LED diody. 
 
8) Slot pro paměťovou kartu 
Slot pro paměťovou kartu typu SD až do velikosti 32 GB. Doporučená rychlost karet 4 a víc. 
 
9) Blokace vymazání videa 
Stisknutím tohoto tlačítka při nahrávání, se aktuální video označí symbolem klíče a nelze jej 
automatickým nahráváním přemazat. Vhodné např. při natočení nehody apod. Na SD kartě 
je tento soubor označen přídavkem „SOS“. 
 
10) MÓD 
Krátce stiskněte pro přepnutí nahrávání / focení / uložené záznamy. 
 
11) OK  
Potvrzovací tlačítko v menu. 
Režim fotografie: krátkým stisknutím vyfotíte scénu 
Video režim: krátce stiskněte tlačítko pro spuštění nahrávání, znovu stiskněte tlačítko pro 
ukončení nahrávání.  
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Nastavení: 

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ 
Krátkým zmáčknutím tlačítka  se kamera zapne. Rozsvítí se modrá indikační LED dioda. Dlouhým 

podržením tlačítka (cca 3 s)  se kamera vypne. 
 
Pozor: Pokud máte zapnuté automatické vypínání kamery, tak se automaticky vypne po nastavené 
době nečinnosti. 
 
 
ZMĚNA JAZYKA 

2x tlačítko , 3x šipka dolů , tlačítko  . Pomocí šipek ,  a tlačítka  nastavit 

požadovaný jazyk. Návrat z menu se provede tlačítkem menu . 
 
 
DATUM A ČAS 

2x tlačítko , šipka dolů , tlačítko  . Pomocí šipek ,  a tlačítka  nastavit 
aktuální datum a čas. Ve spodním řádku se nastavuje formát datového razítka v záznamu. Uložení se 

provede tlačítkem menu . 
 
 
FREKVENCE SÍTĚ 

2x tlačítko , 4x šipka dolů , tlačítko  . Pomocí šipek ,  a tlačítka  nastavit 

50 Hz pro Evropu, 60 Hz pro USA. Návrat z menu se provede tlačítkem menu . 
 
 
PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ KAMERY: VIDEO A FOŤÁK 

Krátkými stisky tlačítka se mění funkce mezi kamerou , fotoaparátem  a složkou 

s uloženými soubory (fota, videa). Při funkci fotoaparát, slouží tlačítko jako spoušť. Pro návrat 

ke standardní funkci – kameře, stačí stisknout tlačítko - označeno symbolem kamery  . 
 
 
ROZLIŠENÍ VIDEA (v režimu kamery) 

Stisknutím tlačítka menu , šipka dolů , tlačítko  . Pomocí šipek ,  nastavit 

požadované rozlišení a potvrdit tlačítkem . Návrat z menu se provede tlačítkem menu . 
 
Délka záznamu v HD rozlišení v závislosti na velikosti karty: 
2 GB – 16 min 
4 GB – 26 min 
16 GB – 1:40 hod 
32 GB – 3:33 hod 

OK 
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 M 
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ROZLIŠENÍ FOTOGRAFIE (v režimu fotoaparátu) 

Stisknutím tlačítka menu , 2x šipka dolů , tlačítko  . Pomocí šipek ,  nastavit 

požadované rozlišení a potvrdit tlačítkem . Návrat z menu se provede tlačítkem menu . 
 
 
SMYČKA NAHRÁVÁNÍ (v režimu kamery) 

Stisknutím tlačítka menu , 2x šipka dolů , tlačítko  . Pomocí šipek ,  nastavit 
požadovanou časovou smyčku nahrávaného videa. Při nastavení na vypnuto (Off), se bude video 

nahrávat do zaplnění paměťové karty, potvrdit tlačítkem . Návrat z menu se provede tlačítkem 

menu . 
 
 
G SENZOR (v režimu kamery) 

Stisknutím tlačítka menu , 7x šipka dolů , tlačítko  . Pomocí šipek ,  nastavit 
požadované tíhové zrychlení G (1G = 9,81 m/s2), které uzamkne video proti přemazání (v případě 

nárazu, či prudkého brždění), nebo funkci vypnout, potvrdit tlačítkem . Návrat z menu se 

provede tlačítkem menu . 
 
 
POHYBOVÝ DETEKTOR (v režimu kamery) 

Stisknutím tlačítka menu , 4x šipka dolů , tlačítko  . Pomocí šipek ,  nastavit, 
zda se má kamera spustit při detekci pohybu, či ne. Při nastavení na vypnuto (Off), se bude kamera 
spouštět automaticky, při zapnutí napájení. V opačném případě se kamera spustí při detekci 
jakéhokoliv pohybu před objektivem i bez přídavného napájení do vybití vnitřní baterie. Návrat 

z menu se provede tlačítkem menu . 
 
 
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ KAMERY 

2x tlačítko , 2x šipka dolů , tlačítko  . Pomocí šipek , a tlačítka  nastavit 
čas automatického vypnutí kamery při nečinnosti. Při nastavení na vypnuto (Off), se kamera vypíná 

tlačítkem . Návrat z menu se provede tlačítkem menu . 
 
 
UZAMČENÍ VIDEA 
Stanete-li se během záznamu svědky dopravní nehody, nebo chcete-li zablokovat aktuální video 

z jiného důvody, stačí stisknout tlačítko . Na displeji se zobrazí klíč . 
 
Pozor: Pokud máte zapnutý šetřič displeje, je třeba toto tlačítko zmáčknout 2x. Poprvé se ovládání 
kamery „probudí“ a po druhé se video označí proti přepsání. 
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DODATEČNÉ UZAMČENÍ VIDEA, FOTOGRAFIE 

2x stisknutím tlačítka se dostaneme do složky s uloženými soubory (fota, videa). Pomocí šipek 

, vyberte požadované video (fotografii). Tlačítkem  vyvolejte menu, zda se má daný 

soubor vymazat, nebo zablokovat proti automatickému přemazání. Potvrdíte tlačítkem . Vyvolá 
se další menu, zda se má vymazat jeden, nebo všechny soubory, respektive jaké soubory se mají 

zablokovat proti přemazání či odblokovat. Potvrdit tlačítkem . 
 
 
VYVOLÁNÍ ULOŽENÝCH VIDEÍ A FOTOGRAFIÍ 

2x stisknutím tlačítka se dostaneme do složky s uloženými soubory (fota, videa). Pomocí šipek 

, a tlačítka  lze vybrat a přehrát video. Pro návrat ke standardní funkci – kameře, stačí 

stisknout tlačítko  - označeno symbolem kamery  . 
 
 
SPOŘIČ 

2x tlačítko , 5x šipka dolů , tlačítko  . Pomocí šipek , a tlačítka  nastavit 
dobu, po které se spustí spořič displeje. Nahrávání videa se nepřeruší. Toto je výhodné, aby světlo 
z kamery nerušilo řidiče i spolujezdce hlavně v noci. Zároveň se tím sníží spotřeba kamery. Návrat 

z menu se provede tlačítkem menu . 
 
 
ZOOM (PŘIBLIŽOVÁNÍ) 

Pomocí šipek , v módu kamery  i fotoaparátu  lze obraz přibližovat, či oddalovat. Jedná 
se ale o digitální přibližování, takže se zhoršuje kvalita výsledného obrazu. 
 
 
ROZSVÍCENÍ PŘISVĚTLOVACÍCH LED DIOD 
Krátkým zmáčknutím tlačítka  na cca 1 s se rozsvítí přisvětlovací LED diody před objektivem. Při 

opětovném zmačknutí tlačítka  na cca 1 s, přisvětlení zhasne. 
 
 
RESTARTOVÁNÍ KAMERY 
V případě jakýkoliv problémů s kamerou, restartujte procesor ostrým předmětem (kancelářskou 

sponkou) zespodu kamery   . 
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