NÁVOD K POUŽITÍ
AUTOKAMERY
Autokamera HD MINI
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Návod k použití autokamery

Návod

VLASTNOSTI VÝROBKU:
Autokamera, snadno se používá při různých příležitostech, snadně pořizuje snímky a video nahrávky ve vysokém rozlišení
•

Žádné mezery mezi soubory

•

Ochrana údajů v případě mimořádné situace

•

Funkce G-snímače, který při nárazu zamkne nahrané
video

•

1,5palcový LTPS TFT LCD dispej

•

Širokoúhlá kamera s vysokým rozlišením

•

Funkce 4x digitálního zoomu

•

Specifikace videa: MOV

•

Integrovaný mikrofon (reproduktor)

•

Podpora nahrávání při nabíjení

•

Podpora vysokokapacitních paměťových karet TF
(micro SD)

•

Podpora nahrávání při detekci pohybu

•

Podpora monitorování při parkování

•

Podpora ochrany před pulzním přepětím při nastartování vozidla

•

Integrovaná Wi-Fi

•

Integrovaná GPS
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NÁVOD K POUŽITÍ
Popis výrobku
1) Kontrolka
2) Tlačítko nabídky
3) Tlačítko pro posun nahoru
4) Tlačítko pro posun dolů
5) Tlačítko pro volbu režimu
6) Slot pro kartu TF
7) MIC – mikrofon pro nahrávání zvuku
8) Potvrzovací tlačítko OK
9) Datové rozhraní USB
10) Tlačítko pro resetování
11) Tlačítko zapnutí/vypnutí
12) HD objektiv
13) Reproduktor
14) Integrovaná GPS
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Návod

POPIS TLAČÍTEK A FUNKCÍ:
1) Kontrolky stavu
• Po zapnutí přístroje se na levé straně rozsvítí
modrá kontrolka. Při nahrávání bude tato kontrolka
blikat.
• Červená kontrolka na pravé straně svítí, když se
přístroj nabíjí. Jakmile je baterie nabitá, kontrolka
zhasne.
2) Tlačítko nabídky
• Krátkým stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte nabídku pro nastavení funkcí,
• krátkým stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi
nastaveními,
• krátkým stisknutím tlačítka při nahrávání videa se
aktuální video soubor zamkne.
3) Tlačítko pro posun nahoru
• Pomocí funkčního tlačítka pro posun nahoru
můžete procházet možnostmi nabídky směrem
nahoru,
• v pohotovostním režimu plní funkci digitálního
zoomu.
4) Tlačítko pro posun dolů
• Pomocí funkčního tlačítka pro posun dolů můžete
procházet možnostmi nabídky směrem dolů,
• v pohotovostním režimu plní funkci digitálního
zoomu,
• krátkým stisknutím v režimu video tímto tlačítkem
spustíte či ukončíte funkci nahrávání.
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5) Tlačítko pro volbu režimu
• Krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi
režimy kamera/fotoaparát/přehrávání.
6) Slot pro kartu TF
• Slot pro paměťovou kartu
7) MIC
• Mikrofon pro nahrávání zvuku
8) Potvrzovací tlačítko OK
• Potvrzovací tlačítko pro pořizování videí a fotografií; v režimu kamery krátkým stisknutím tohoto
tlačítka spustíte nahrávání, opětovným krátkým
stisknutím tlačítka nahrávání ukončíte; v režimu
fotoaparátu krátkým stisknutím tohoto tlačítka
pořídíte fotografii; v režimu nabídky funguje jako
potvrzovací tlačítko.
9) Datové rozhraní USB
• Datové rozhraní USB, 1) používá se k připojení
k počítači pro přenos dat; 2) používá se k připojení externího zdroje napájení pro nabíjení baterie
nebo napájení přístroje.
10) Tlačítko pro resetování
• Tlačítko pro resetování v případě, že dojde k zamrznutí přístroje.
11) Tlačítko zapnutí/vypnutí
• Krátkým stisknutím zapnete/vypnete přístroj;
dlouhým stisknutím v pohotovostním režimu
(5 sekund nebo déle) zapnete nebo vypnete
funkci Wi-Fi.
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Návod

POPIS SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ:
Funkce G-snímače
•
•

Při gravitačním zrychlení (1 g = 9,80 m / s ^ 2) přístroj
automaticky uzamkne video, pokud dojde k nehodě,
a uloží je jako nesmazatelný soubor.
G-snímač – gravitační snímač lze zvolit v nabídce,
dostupná nastavení přístroje jsou: 4 možnosti citlivosti: vypnuto, nízká, střední, vysoká; výchozí tovární
nastavení je střední citlivost.

Funkce SOS
Pokud toto tlačítko krátce stisknete při nahrávání, přístroj
uloží aktuální video jako nesmazatelný soubor a na displeji se zobrazí ikona.
Automatické zapnutí/vypnutí
Při napájení přístroje z vozidla se po nastartování vozidla
nahrávání videa spustí automaticky. Po vypnutí motoru
přístroj po 5 sekundách video automaticky uloží a vypne
se.
Funkce Wi-Fi
1) V pohotovostním režimu stiskněte funkční tlačítko
pro vstup do nabídky, zvolte funkci Wi-Fi a potvrďte
potvrzovacím tlačítkem, tím se spustí režim Wi-Fi.
Zobrazí se tato ikona:
2)

Přístroj můžete připojit k telefonu a ovládat prostřednictvím aplikace v telefonu.
Režim Wi-Fi ukončíte tak, že stisknete
, zvolíte
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WIFI_VYP a stisknete potvrzovací tlačítko
.
5 sekund pro zapnutí režimu Wi-Fi.
Pokud v režimu Wi-Fi stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí a podržíte je stisknuté 5 sekund, režim Wi-Fi se
ukončí.
Mobilní aplikace
•
•

Pomocí mobilní aplikace můžete kameru ovládat
nastavovat a případně stahovat záznamy do
vašeho mobilního telefonu.
Ke stažení níže pomocí naskenování QR kódu:

Funkce GPS
1. Při vyhledávání satelitu bliká ikona
na displeji a jakmile je satelit GPS nalezen, ikona
bude zobrazena
nepřetržitě.
2. Když zapnete Wi-Fi, přístroj vypne funkci GPS (protože Wi-Fi signál by rušil GPS signál).
3. Jakmile GPS lokalizuje satelit, do nahrávaného video
souboru se přidá vodoznak GPS video. Video nahrané
po zapnutí Wi-Fi tento vodoznak mít nebude.
Funkce monitorování při parkování
Když řidič opustí vůz, přístroj začne automaticky nahrávat
video, pokud je vystaven vibracím, a po 20 sekundách se
nahrávání automaticky zastaví (po spuštění funkce monitorování při parkování se nezobrazí úvodní obrazovka
přístroje, bude pouze svítit modrá kontrolka).
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Návod

KAMERA /
ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ KAMERY:
Zapnutí a vypnutí
Pro zapnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/
vypnutí, rozsvítí se modrá kontrolka.
Je-li přístroj zapnutý, dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/
vypnutí, pokud jej chcete vypnout (ukončit nahrávání,
pokud probíhá nahrávání), modrá kontrolka zhasne.
Režim kamery

•
•

Krátkým stisknutím tlačítka M přístroj přepnete do
režimu kamery (viz výše).
Při nahrávání videa bude blikat modrá kontrolka.
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Režim kamery
Krátkým stisknutím tlačítka M přístroj přepnete do režimu
kamery, jak ukazuje následující obrázek.

•

Krátkým stisknutím tlačítka
pořídíte fotografii. Při
pořízení fotografie displej blikne, což znamená, že
fotografie byla pořízena.

Přehrávání videa / prohlížení fotografií
•
•
•
•

Krátkým stisknutím tlačítka M přepnete do režimu
přehrávání. V levém horním rohu displeje se zobrazí
ikona přehrávání.
Krátkým stisknutím tlačítka
můžete procházet
soubory směrem nahoru.
Krátkým stisknutím tlačítka
můžete procházet
soubory směrem dolů.
Krátkým stisknutím tlačítka
zvolený video soubor
přehrajete.
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Návod

Nabídka nastavení
• Krátkým stisknutím tlačítka
vyvoláte nabídku
nastavení.
• Krátkým stisknutím tlačítka
nebo
se můžete
v každém nastavení pohybovat nahoru a dolů.
• Zvolte nastavení, které chcete změnit, krátkým stiskpak proveďte změnu.
nutím tlačítka
Ukončení nabídky nastavení
Nastavení ukončíte krátkým stisknutím tlačítka

.

Nastavení času
Potvrďte změny
Režim USB
1. Připojte USB kabel k počítači, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a autokamera se automaticky zobrazí
v nabídce USB. K dispozici budete mít tyto možnosti:
2. USB disk: V tomto režimu máte přístup k videím nebo
fotografiím.
Pokyny k používání baterie
Ukazatel nabití baterie:
• Dostatek energie
• Málo energie
• Nedostatek energie
Baterii lze nabíjet třemi způsoby. Během nabíjení bude
svítit červená kontrolka. Nabíjení trvá zhruba 120 minut.
Jakmile je baterie plně nabitá, červená kontrolka indikující
nabíjení automaticky zhasne.
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1: Nabíjení pomocí síťového adaptéru
2: Nabíjení pomocí připojení k počítači USB kabelem
3: Nabíjení pomocí nabíječky do auta
Poznámky: Pokud přístroj nefunguje správně, stisknout
tlačítko reset a znovu pří-stroj zapnout. Poté by měl
opět fungovat normálně.
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Specifikace výrobku
Funkce

HD kamera, HD video

G-snímač

Integrovaný (uložení nesmazatelných souborů, pokud se vozidlo
dostane do nouzové situace)

Rozměry
LCD displeje

1,5 LTPS 4:3

Objektiv

Širokoúhlý objektiv, zorný úhel
145 stupňů, 6 dioptrií, apertura
1,8

Jazyk

Podpora více jazyků

Formát souborů

MOV

Rozlišení videa

Integrovaný objektiv,
1920x1080 px, 30fps

Formát videa

H.264, Audio: AAC

Barevný efekt

Standardní

Nahrávání
do souvislé smyčky

Nahrávání do smyčky bez přerušení

Automatické
zapnutí/vypnutí
přístroje

Zapnutí přístroje při nastartování
motoru, po vypnutí motoru se
přístroj po krátké prodlevě automaticky vypne
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Detekce pohybu

Pohotovostní režim

Rok, měsíc,
den a hodina

Pohotovostní režim

Paměťová karta

TF (až 32 GB)

Režim fotoaparátu

12 mil.

Formát fotografií

JPEG

Mikrofon

Pohotovostní režim

Funkce WIFI

Možnost připojení telefonu (volitelné)

Funkce GPS

Podpora GPS sledování
(volitelné)

HD noční vidění

Černobílé noční vidění, barevné
noční vidění, nastavitelné

Monitorování
při parkování

Pohotovostní režim

Frekvence
světelného zdroje

50 Hz / 60 Hz

Funkce USB

USB disk

Napájecí rozhraní

5V1A

Baterie

Integrovaná, 170 mAh

GlobalSec_Kamera_Návod_CZ_105x148.indd 13

- 13 -

03.11.20 16:53

Návod k použití autokamery

Návod

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:
Pokud za normálních provozních podmínek dojde k nějakému problému, níže najdete možná řešení:
Nelze pořizovat fotografie a nahrávat videa
Zkontrolujte, jestli je na kartě TF dostatek místa a jestli
není zamčená.
Při nahrávání se nahrávání automaticky zastaví
Vzhledem k tomu, že se videa ve vysokém rozlišení
vyznačují velkým objemem dat, používejte kompatibilní
SDHC TF kartu; na vysokorychlostní TF kartě najdete logo
C4 nebo C6.
Na displeji se při prohlížení fotografií nebo přehrávání
videí zobrazí „Chyba souboru“
Na kartě TF došlo k chybě při ukládání dat. Pokud je soubor nekompletní, použijte funkci „Formátovat“ na kameře
a kartu TF zformátujte.
Videa/fotografie jsou rozmazané
Zkontrolujte, zda objektiv kamery není špinavý nebo na
něm nejsou otisky prstů. Objektiv před zahájením nahrávání/focení vyčistěte pomocí hadříku na objektivy.
Při snímání scén, jako je obloha a voda, je snímek velmi
tmavý
Vysoce kontrastní scény mají vliv na funkci automatické
expozice. To lze korigovat pomocí úpravy hodnoty „EV“
v nastavení přístroje.
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Barvy nejsou perfektní při zatažené obloze nebo umělém osvětlení
Zkontrolujte funkci „vyvážení bílé“, když je nastavená na
automatické vyvážení.
Na snímku se objevují vodorovné pruhy
To je způsobeno nastavením chybné „frekvence světelného zdroje“, nastavte „50 Hz“ nebo „60 Hz“ podle
frekvence místního zdroje napájení.
Chyba
Krátce stiskněte tlačítko reset pro restartování přístroje.

BALENÍ OBSAHUJE:
1)
2)
3)
4)

Multifunkční autokameru s vysokým rozlišením
MINI držák
5V 1,5A nabíječku do auta
Návod k použití autokamery
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Kontakt:
+420 840 500 408 | info@globalsec.cz
GlobalSec s.r.o. | Karlovarská 1698/1 | 163 00 Praha 6
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