
ČESKÝ NÁVOD - AUTOKAMERA DVR LITE 
Technický popis:  
Přenosná DVR s 2.5" TFT LCD  
270°otočný LCD displej 1280x960  
Režim: video rekordér / kamera  
Obrazový snímač: 1/4 barevný CMOS senzor  
Vestavěný mikrofon  
Podpora SD / MMC karty: až 32 GB  
Nahrávání v reálném čase a datum zobrazení na videu  
Spouštění nahrávání automaticky po zapnutí  
Vysoká rychlost nahrávání a citlivý snímač  
Sekční nahrávání  
Cyklické nahrávání  
Příkon: DC5V 

Specifikace:  
Rozlišení záznamu: 640x480 pixelů  
Video formát: AVI  
Nastavení opakovaného záznamu 2,5 a 15 minut  
Možnost zaznamenání zvuku 

Obsah balení:  
Kamera  
Nabíječka do auta  
USB kabel  
Baterie Držák 

Návod k použití:  

Na těle kamery jsou dvě tlačítka: on/off a zapínání/vypínání nahrávání  

Pod displejem čtyři: MENU, DOWN, UP, MODE  

On/off - zapnutí/vypnutí celé kamery - tlačítko vlevo  

Po zapnutí je v režimu nahrávání videa - vlevo nahoře: stav baterie, vpravo 

nahoře: nastavené rozlišení a ikona kamery, vpravo dole: volné místo na kameře 

(imho)  

Zapínání/vypínání nahrávání - tlačítko vpravo  

Zapne nahrávání videa - nahoře přibude aktuální datum a čas, dole doba 

nahrávání (červeně), nuluje se vždy po nahrání "bloku"  

Tlačítko MODE přepíná režimy kamery - kamera, foťák, přehrávání záznamu 
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V módu kamera:  
Down - vypíná/zapíná displej (nahrávání běží stále)  
Menu - nastavování parametrů nahrávání  
Pohybuje se v tom nahoru/dolů - up/down  
Tlačítkem menu na další stránku nastavení, dalším stiskem opuštění menu  
Tlačítko mode přepne mód (tím také opustí menu)  
Jako "enter" v menu slouží tlačítko pro zapínání/vypínání nahrávání - tím se 

vybere položka v menu a také potvrdí výběr. 

Položky v menu a jejich možnosti:  
Size (kvalita) - VGA, D1, HD - (viz výše parametry mojí kamery)  
Time stamp (časové razítko) - on, off - do videa se nahrává datum a čas z kamery  
Motiondetect (detekce pohybu) - on, off - měla by zapnout nahrávání, pokud 
detekuje pohyb  
Audiorecord (nahrávání zvuku) - on, off - nahrávání zvuku interním mikrofonem 
kamery  
Record time (délka časových bloků) - 2min, 5min, 15min - velikost souborů (dle 

času) 

Další stránka menu: (tlačítko menu)  
Format (formát karty) - execute, cancel - naformátuje vloženou kartu  
Language (jazyk menu) - english, atd - výběr jazyků menu  
Sys. reset (reset nastavení kamery) - execute, cancel - měla by to uvést kameru 
do defaultního nastavení  
Light.freq. (frekvence něčeho) - 50Hz, 60Hz - nevím  
Date input (nastavení času v kameře)  
TV output (televizní výstup) - PAL, NTSC - norma televizního výstupu 

V módu foťák:  
Fotí se tlačítkem zapínání/vypínání nahrávání  
V menu pouze kvalita - VGA a 1,3M  
V módu přehrávání záznamu:  
Up/down - přecházení mezi nahrávkama  
Přehrávání se spouští tlačítkem zapínání/vypínání nahrávání  
Při přehrávání se dá pomocí tlačítek up/down přehrávát vpřed/vzad 
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