
AUTOKAMERA – CarCam – 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 

Popis jednotlivých částí autokamery 

 

1) Diody pro LED svícení, 2) Objektiv kamery, 3) Slot pro micro SD kartu, 4) Indikátor 
napájení, 5) Mikrofon, 6) LCD displej, 7) Reproduktor, 8) Otvor pro připevnění držáku, 

9) Resetovací mikrospínač, 10) Tlačítko ON/OFF, 11) Tlačítko pro vstup do menu, 12) 
Tlačítko pro přepínání módů, 13) Potvrzovací tlačítko OK, 14) Tlačítko pro posun 
v menu, 15) Tlačítko pro posun v menu, 16) USB 
 
Obsah balení 

- Kamera 
- Kloubový držák s přísavkou 
- Napájecí adaptér 
- USB kabel 

- Návod k použití 
 
Napájení kamery 

Pro použití kamery lze použít 3 různé napájecí režimy: 
1) Z integrované dobíjecí baterie 
2) Pomocí připojení autokamery USB kabelem k PC 
3) Pomocí napájecího adaptéru 
Nahrávání se spouští automaticky s nastartováním automobilu. Po zhasnutí motoru, 

nahrávání 
pokračuje ještě cca 15 sec., po-té se autokamera vypne. Přístroj nahrávku uloží do 
souboru. Kameru 
rovněž můžete vypnout ručně, data se uloží. 

Video režim – nahrávání videa 

Spusťte kameru tlačítkem ON/OFF(10), kamera se automaticky přepne do režimu videa 
a začne 
nahrávat. (Modrá kontrolka bliká-kamera nahrává) Stiskem potvrzovacího tlačítka OK 
(13) lze 
nahrávání přerušit. Opětovným stiskem potvrzovacího tlačítka lze nahrávání opět 
spustit . 
Video soubor je uložen na Micro SD kartu. 

Režim fotoaparátu 

Spusťte kameru tlačítkem ON/OFF(10), stiskněte tlačítko MODE (12) pro vstup do 
režimu 
fotoaparátu. Po stisku tlačítka OK (13) dojde k uložení jednoho snímku.  
Pro přesun do jiného režimu nesmí probíhat nahrávání videa. Nahrávání 
ukončíte tlačítkem OK. 

 
Režim prohlížení 

Spusťte kameru tlačítkem ON/OFF(10) a 2x stiskněte tlačítko MODE (12) pro vstup do 
režimu 
prohlížení. Pro pohyb v uložených záznamech použijte tlačítka UP(14) a DOWN(15). 
Stisknutím 

potvrzovacího tlačítka OK(13) můžete spustit/pozastavit pořízený videozáznam. 
Stisknutím tlačítka 
MODE(12) můžete režim prohlížení ukončit. 
 
Mazání nahrávek a fotografií 

V režimu prohlížení stiskněte tlačítko MENU (11) pro vstup do nabídky. Pro pohyb v 
menu použijte 
tlačítka UP(14), DOWN(15) a potvrzovací tlačítko OK(13). 

Položka smazat: 

 Jednoduchý (jeden) – smazání zvoleného záznamu 

 Vše – smazání všech záznamů 

 Výběr – zvolení záznamu k vymazání. Smazání provedete tlačítkem OK 

Miniatura – listování v seznamu miniatur 
Hlasitost – nastavení hlasitosti přehrávaných souborů 
 
Zoom funkce 

Stisknutím tlačítka UP/DOWN v režimu pořizování videa, či fotografií můžete 
přiblížit/vzdálit snímaný 

obraz. Obraz lze přiblížit až 8x. 
 
Režim nočního vidění 

Pokud je funkce nočního vidění v menu povolena, zapíná se při natáčení pomocí 
tlačítka 14. 
 
MENU 

Do menu lze vstoupit stiskem tlačítka MENU(11). Kamera nabízí menu v závislosti na 
zvoleném 

režimu kamery. Pro pohyb v menu použijte tlačítka UP(14) a DOWN(15). Tlačítko 
OK(13) slouží jako 
potvrzovací. Ukončení nastavení proveďte opětovným stiskem tlačítka MENU(11). 
 
 
NASTAVENÍ V REŽIMU VIDEO 
Video výstup 

Nastavení rozlišeni – VGA, QVGA, D1, HD 
Formát datumu – vypnuto/pouze datum/datum a čas 
Detekce pohybu – Zapnout(nastavit)/Zrušit(vypnout) 

Záznam zvuku – Vypnuto/Zapnuto 
Nastavení délky nahrávací smyčky – délka záznamu 2 min/5 min/10 min/15 min 
 
NASTAVENÍ V REŽIMU FOTOAPARÁT 
Fotografování 

Rozlišení – VGA, 1,3M 
Snímání více obrázků po sobě – Sekvence snímání - Vypnuto/Zapnuto 
Nastavení samospouště: 2s/10s/10s – 2 snímky 
 
Nastavení 

Menu nastavení je dostupné ve všech režimech kamery. Pro vstup do menu nastavení 
stiskněte 2x 
tlačítko MENU (11) v jakémkoliv režimu kamery. 

Formátování SD karty – Spustit/Zrušit 
Jazyk – nastavení jazyka 
Reset systému – obnovení továrního nastavení 
Světelná frekvence – nastavení kmitočtu 50Hz (PAL), nebo 60Hz 
Datum/čas – nastavení datumu a času (tlačítky pro posun v menu nastavte požadované 
hodnoty, 

na další položku přejděte tlačítkem MENU, hodnoty uložíte tlačítkem OK) 
Night Mode (noční vidění) – Vypnuto/Zapnuto 
Zvukový signál (zvukový tón tlačítek) – Vypnuto/Zapnuto 
Verison – zobrazení verze software 
 
Připojení k počítači 

Připojte kameru pomocí přiloženého USB kabelu k počítači.Kamera je detekována jako 
standartní MassStorage zařízení, obsah kamery je zobrazen jako disk. Všechny soubory 
jsou uloženy v adresáři DCIM/100DSCIM. 
Pro přehrávání pořízených záznamů je vhodnější zkopírovat záznamy do 
PC a přehrávat je z PC. 
TIP: Kamera je svojí funkčností podobná počítači. Pokud kamera v 
provozu zamrzne, restartujte ji následujícím způsobem pomocí k tomu 

určené zdířky RESET. 

 
 
 

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. 
Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení  
nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz. 
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