
AUTOKAMERA – FULL HD – NÁVOD K POUŽITÍ 
UPOZORNĚNÍ! 

1) Před prvním použitím kameru dostatečně nabijte 
2) Před nahráváním vložte do kamery microSD kartu 
3) Pro nahrávání používejte kartu o rychlosti 6 CLASS a vyšší 
4) Kamera podporuje 2/5/10/15 min cyklické nahrávání videa.Při vyčerpání 

kapacity microSD karty kamera v nahrávání pokračuje a přemazává 

předchozí nejstarší záznamy. 
5) Pro napájení produktu používejte pouze originální adaptér 

SPECIÁLNÍ FUNKCE KAMERY 

G-senzor 

Pokud při nehodě G-senzor zaznamená gravitační zryhlení (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 ochránit před automatickým přehráním (smazáním). 

Automatické vypnutí 

Při delší neaktivitě se kamera automaticky vypne a šetří se tak 

baterie. 

 

KONTROLKY 

Modrá kontrolka signalizuje zapnutí kamery. Červená kontrolka 

svítí při nabíjení, doba nabíjení je cca 180 minut. Červená 

kontrolka automaticky zhasne po dokončeném nabíjení. Pro 

nabíjení použijte: 

a) autoadaptér 

b) USB kabel připojená k pC 

c) síťový napájecí adaptér 

POPIS KAMERY 

 

1 – NAHORU   7 – ZAPNOUT/VYPNOUT 

2 – MENU   8 – SLOT PRO MICROSD KARTU 

3 – DOLŮ   9 – BLOKACE VYMAZÁNÍ VIDEA 

4 – USB KONEKTOR  10 – ZMĚNA REŽIMU (foto/video) 

5 – ZÁVIT PRO DRŽÁK KAMERY 11 – OK (potvrzení) 

6 – HDMI VÝSTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS TLAČÍTEK 

NAHORU  

Pohyb v MENU nahoru. Při natáčení nebo focení ZOOM +   

MENU 

První stisknutí: nabídka nastavení kamery  

Druhé stisknutí: změna nastavení    

DOLŮ 

Pohyb v MENU dolů. Při natáčení nebo focení ZOOM -   

ZAPNOUT/VYPNOUT 

Stisknutím zapnete kameru. Dlouhým stisknutím kameru vypnete. 

V režimu focení nebo natáčení krátkým stisknutím zapne přisvětlovací LED 

diody 

BLOKACE VYMAZÁNÍ VIDEA 

Aktuální natáčené video se označí symbolem klíče a nelze jej 

automatickým nahráváním přemazat. Vhodné např. při natočení 

autonehody. Na SD kartě je tento záznam označen jako „SOS“ 

ZMĚNA REŽIMU (foto/video) 

Změna mezi režimy foto/video/přehrání záznamu 

OK (potvrzení) 

Potvrzovací tlačítko v MENU 

V režimu focení a videa funguje jako spoušť. 

ZMĚNA DATA 

Stiskněte 2x tlačítko MENU, DOLŮ a tlačítko OK. Pomocí šipek 

NAHORU, DOLŮ a OK můžete nastavit 50 Hz pro Evropu. Uložení 

provedete tlačítkem MENU. 

FREKVENCE SÍTĚ 

Stiskněte 2x tlačítko MENU, 4x DOLŮ a tlačítko OK. Pomocí šipek 

NAHORU, DOLŮ a OK můžete nastavit aktuální datum a čas. 

Uložení provedete tlačítkem MENU 

ROZLIŠENÍ VIDEA A FOTEK 

Stiskněte tlačítko MENU, DOLŮ a tlačítko OK. Pomocí šipek 

NAHORU, DOLŮ můžete nastavit požadované rozlišení. Uložení 

provedete tlačítkem MENU. 

SMYČA NAHRÁVÁNÍ 

Stiskněte tlačítko MENU, 2x DOLŮ a tlačítko OK. Pomocí šipek 

NAHORU, DOLŮ můžete nastavit požadovanou délku nahrávání 

ve smyčce. Uložení provedete tlačítkem MENU. Pokud nastavíte 

„Off“, kamera bude natáčet do zaplnění paměťové karty.  

G-SENZOR 

Stiskněte tlačítko MENU, 7xDOLŮ a tlačítko OK. Pomocí šipek 

NAHORU, DOLŮ můžete nastavit požadované tíhové zrychlení, 

které uzamkne video proti přemazání (v případě nárazu či 

prudkého brždění). Uložení provedete tlačítkem MENU. 

POHYBOVÝ DETEKTOR 

Stiskněte tlačítko MENU, 4xDOLŮ a tlačítko OK. Pomocí šipek 

NAHORU, DOLŮ můžete nastavit zda se má kamera spustit při 

detekci pohybu nebo ne. Uložení provedete tlačítkem MENU. 

UZAMČENÍ VIDEA 

Stanete-li se svědkem nehody, nebo chcete-li zablokovat aktuální 

video, stiskněte na kameře tlačítko č.9 

 

ROZSVÍCENÍ PŘISVĚTLOVACÍCH DIOD 

Krátkým stisknutím tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT se rozsvítí 

přisvětlovací LED diody. Při opětovném stisknutí se LED diody 

vypnou. 

RESETOVÁNÍ KAMERY 

V případě problémů s kamerou, resetujte kameru do továrního 

nastavení pomocí ostrého předmětu (kancelářskou sponkou) 

zespodu kamery.  

 


