
SPECIFIKACE 
1. rozlišení videa:1080P @ 30fps, 720P / 30FPS 
2. úhel snímače 170° 
3. 5.0” barevný LCD displej 
4. automatické uzamykání záznamu při kolizi 
5. Automatické zapínání po nastartování automobilu 
6. Podpora nahrávání ve smyčce 
7. podpora SD karty do 32GB 
Popis zařízení: 

 

 



1. napájecí tlačítko 2. MENU 3. režim 4. Turn the key 
on 5. Press the key 6.OK 7. Mikrofon 8. objektiv 9. 
displej 10. reproduktor 11. držák 12. Reset 13 .GPS – 
pouze pro vybrané modely 15. Vstup druhé kamery 
16.USB interface 

Použití kamery: 

◆ Vložte SD kartu, musí být naformátovaná a vymazaná data. 
◆ Zapnutí a vypnutí 
1. Manuální zapnutí: dlouhým stiskem napájecího tlačítka 
kameru zapnete, opětovným dlouhým stisknutím kameru 
vypnete. 
2. Řízením (nastartováním) kamera zapne automaticky: 
kamera musí být připojena na 12V, po nastartování 
automaticky začne nahrávat video. Po vypnutí motoru kamera 
automaticky uloží poslední zaznamenané video a poté se 
automaticky vypne. 
 
Při používání zařízení na vnitřní pamět má zařízení výdrž 
maximálně na několik minut, jedná se pouze o nouzový režim. 
◆ Reset 
Při abnormáním chování kamery případě zamrznutí můžete 
kameru stiskem RESET resetovat. 
◆ přepínání režimů 
Zařízení má tři režimy: kamera, foto a přehrávání. Stisknutím 
tlačítka režim budete přepínat mezi těmito módy. 
 

Video režim  ： 

 

 System date (systémový čas) / time (čas)  
Parking monitoring (střežení parkování) SD   
Recording icon (ikona nahrávání)  Battery symbol 
(symbol baterie)  



 Start / stop nahrávání: Video se spustí automaticky po 
připojení napájení. Během nahrávání se zobrazí ikona “  ”,  

Stiskem tlačítka "OK" zastavíte/spustíte nahrávání 

Kamera režim   ： 

Stiskem tlačítka "OK" můžete vyfotit snímek. 

Režim přehrávání 

Spustit video      přehrát fotografie 
 

V režimu přehrávání stikem "up" nebo "down" vybíráte soubor, 
stiskem "OK" potvrdíte přehrávání. 
Stiskem tlačítka "Menu" vstoupíte do menu kde můžete mazat 
soubory. 
◆ Nastavení 
Stiskem tlačítka MENU v režimech vstoupíte do nastavení. 
Stiskem “UP a “DOWN” přepínáte mezi možnostmi, tlačítkem 
“confirm” potvrzujete nastavení, tlačítkem “menu” vystoupíte z 
nastavení. 
 
◆ funkce 

                     

Kvalita videa Výběr rozlišení: 1920 * 1080, 1280 * 720 

Rozlišení FOTO 1M / 2M / 5M / 8M / 12Mpx 

Doba záznamu Sekce po 3/5/10 minutách.  



Detekce pohybu Při aktivaci kamera začne zaznamenávat 
video při náhle změně obrazu (pohybu) 

White 
balance/vyvážení 
bílé 

Auto / sunny(slunečno) / cloudy 
(zamračeno) / incandescent light (slunečný 
den) / fluorescent light(umělé osvětlení) 

Color/barva Color (barva) / black and white(černo-bílé)  

Exposure 
compensation 
/expozice 

Zvýšení či snížení expozice 

Power on video/ 
video po napájení 

Aktivace/deaktivace funkce spuštění 
záznamu po přivedení napájení 

Screen switch/ 
vypnutí displeje 

Nastavení času automatického vypnutí 
displeje 

Video sound/zvuk 
video 

Aktivace/deaktivace zvukové stopy při 
záznamu videa 

Parking monitoring Zařízení se po vypnutí přepne do režimu 
střežení, při otřesu kamera začne  

Collision 
sensitivity/citlivost 
otřesu 

Nastavení ctilivosti off / low / medium / high 

number plate/SPZ Vodotisk SPZ na záznamu 

Date / time 
/datum/čas 

Nastavení data a času kamery 

Language/jazyk Volba jazyku 

format Formátování karty 

Restore factory 
value/reset 
továrních hodnot 

Systémové nastavení se uvede do 
původního stavu 

Firmware 
version/FW verze 

Ukáže verzi FW 

 
 



◆ Zkratky a funkce: 

“SOS lock key”: během nahrávání stikem tlačítka "down key" 
uzamknete aktuální sekvenci záznamu aby nedošlo k jejímu 
přepisu. 
Record  
 
Product specifications 

 
Can not record video normally 
 
- Replace the TF card 
- Change the resolution 
- Insert a larger capacity memory card. 
- Make sure the card is properly installed (you should hear a. 

LCD velikost 5 “ TFT 

Pixels 3M CMOS 

Objektiv přední 170° / zadní 100 ° 

Rozlišení 
video 

1080P/720P 

Format videa MOV 

Smyčka videa 3 / 5 / 10 minuty 

Typ karty MicroSD karta až 32GB 

USB interface USB1.1/2.0 

Napájení USB 5V，1500MA 

Kapacita 
baterie 

600mAH 

Jazyk Čínsky/ Tradiční čínština/ Angličtina 



 
 


