
Návod na použití - Kamera do auta HD 

 

 

 

1. Tlačítko LISTOVÁNÍ NAHORU 

2. Tlačítko MENU 

3. Tlačítko LISTOVÁNÍ DOLU 

4. Tlačítko OK (potvrzení) 

5. Tlačítko MODE 

6. Tlačítko zamknutí 

7. Tlačítko resetu / MIC 

8. Tlačítko ON / OFF 

9. Slot paměťové karty 

10. Reproduktor 

11. Displej 

12. Objektiv 

13. Držák 

14. USB 

15. LED osvětlení 

 



 

 

Napájení 
Vestavěná baterie napájená pomocí USB kabelu. 

 

Zapnutí / vypnutí 
Zapnutí: krátce stiskněte tlačítko ON / OFF. 

Vypnutí: dlouze podržte tlačítko ON / OFF. 

Pokud vložíte auto nabíječku, zařízení se automaticky spustí. 

 

Nahrávání 
Pro nahrávání stiskněte tlačítko OK. Pokud budete chtít video ukončit a uložit, stiskněte tlačítko OK 

znovu. 

 

Fotografie 
Pro fotografii stačí stisknout tlačítko OK. 

 

Přehrávání 
Vyberte soubor pomocí tlačítka „LISTOVÁNÍ NAHORU“ nebo „LISTOVÁNÍ DOLU“ a stiskněte tlačítko 

OK pro přehrání souboru. 

 

Zamknutí souboru 
Stiskněte tlačítko zámku - aktuální video se zamkne. Pro odemknutí v přehrávacím módu stiskněte 

tlačítko MENU. 

 

Přiblížení 
Pomocí tlačítka „LISTOVÁNÍ NAHORU“ a „LISTOVÁNÍ DOLU“, maximální přiblížení je 4x. 

 

Napájení 
Připojením auto nabíječky se kamera přepne do nabíjecího módu, pro video mód přidržte tlačítko ON 

/ OFF. 

 



 

Video 

Rozlišení 
HD rozlišení 1280x720 

D1 rozlišení 848x480 

VGA rozlišení 640x480 

Smyčka 
2 minuty: Každé video s maximální délkou záznamu 2 minut. 

5 minut: Každé video s maximální délkou záznamu 5 minut. 

10 minut: Každé video s maximální délkou záznamu 10 minut. 

Detekce pohybu 
Vypnuto: v pohotovostním režimu kamera neprovede žádnou akci. 

Zapnuto: v pohotovostním režimu se automaticky otevře video, pokud objektiv zaznamená pohyb. 

Zvuk videa 
Zapnuto: video bude obsahovat zvukový záznam. 

Vypnuto: video bude bez zvukového záznamu. 

Časové razítko 
Vypnuto: video nebude obsahovat vodoznak aktuálního času. 

Zapnuto: v pravém dolním rohu videa se zobrazí vodoznak aktuálního času. 

Zpožděné vypnutí 
Vypnuto: v pohotovostním režimu po odpojení USB kabelu se kamera okamžitě vypne. 

10 sekund: v pohotovostním režimu se kamera vypne po 10 sekundách. 

30 sekund: v pohotovostním režimu se kamera vypne po 30 sekundách. 

 

Menu fotografování 
Pro nastavení stiskněte tlačítko MENU. 

Vypnuto: stiskněte tlačítko OK, kamera okamžitě pořídí fotografii. 

2 sekundy: stiskněte tlačítko OK, kamera pořídí fotografii se zpožděním 2 sekund. 

10 sekund: stiskněte tlačítko OK, kamera pořídí fotografii se zpožděním 10 sekund. 

Sekvence: stiskněte tlačítko OK, kamera pořídí 3 snímky. 

Velikost fotografie 
5M: rozlišení fotografie 2592x1944 

3M: rozlišení fotografie 2048x1536 

2M: rozlišení fotografie 1600x1200 

1M: rozlišení fotografie 1280x1024 

Kvalita fotografie 
Super / dobrá /normální 

Expozice 
-2.0 až 2.0 

 



Menu 
Nejprve stiskněte tlačítko MENU a následně stiskněte tlačítko MODE. 

Automatické vypnutí 
1 minuta: v pohotovostním režimu se kamera automaticky vypne po 1 minutě. 

3 minuty: v pohotovostním režimu se kamera automaticky vypne po 3 minutách. 

5 minut: v pohotovostním režimu se kamera automaticky vypne po 5 minutách. 

Vypnuto: kamera neprovede žádnou akci. 

Zvuky 
Při zapnutí a vypnutí kamery můžete nastavit zvuk, stejně tak zvuky tlačítek. Jejich hlasitost lze 

upravovat. 

IR LED 
Vypnuto: vypne infračervené světlo. 

Zapnuto: zapne infračervené světlo. 

Automaticky: pokud kamera zaznamená špatné světelné podmínky, infračervené světlo se samo 

zapne. 

 

Technické parametry 

Velikost LCD displeje 2.4“ HD 

Maximální rozlišení videa 1280x720 

Video formát AVI 

Maximální rozlišení fotografie 2592x1944 

Formát fotografie JPG 

Paměťová karta 4 GB – 32 GB 

Funkce nočního vidění Podporuje 

Mikrofon / Reproduktor Vnitřní 

Napájecí vstup 5 V DC / 1 A 

Baterie Vestavěná 

 


