NÁVOD NA POUŽITIE
AUTOKAMERY
Autokamera HD MINI

GlobalSec_Kamera_Návod_SK_105x148.indd 1

03.11.20 16:53

Návod na použitie autokamery

Návod

VLASTNOSTI VÝROBKU:
Autokamera sa ľahko používa pri rôznych príležitostiach,
ľahko vyhotovuje snímky a video nahrávky vo vysokom
rozlíšení
•

Žiadne medzery mezi súbormi

•

Ochrana údajov v prípade mimoriadnej situácie

•

Funkcia G-snímača, který pri náraze zamkne nahrané
video

•

1,5 palcový LTPS TFT LCD dispej

•

Širokouhlá kamera s vysokým rozlišením

•

Rozsah zoomu (4x digitálne)

•

Špecifikácia videa: MOV

•

Integrovaný mikrofón (reproduktor)

•

Podpora nahrávania pri nabíjaní

•

Podpora vysokokapacitných pamäťových kariet TF
(micro SD)

•

Podpora nahrávania pri detekcii pohybu

•

Podpora monitorovania pri parkovaní

•

Podpora ochrany pred pulzným prepätím pri naštartovaní vozidla

•

Integrovaná Wi-Fi

•

Integrovaná GPS
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NÁVOD NA POUŽITIE
Opis výrobku
1) Kontrolka
2) Tlačidlo ponuky
3) Tlačidlo posunu nahor
4) Tlačidlo posunu nadol
5) Tlačidlo voľby režimu
6) Slot pre kartu TF
7) MIC – mikrofón pre nahrávanie zvuku
8) Potvrdzovacie tlačidlo OK
9) Dátové rozhranie USB
10) Tlačidlo resetovania
11) Tlačidlo zapnutia/vypnutia
12) HD objektív
13) Reproduktor
14) Integrovaná GPS

GlobalSec_Kamera_Návod_SK_105x148.indd 3

-3-

03.11.20 16:53

Návod na použitie autokamery

Návod

OPIS TLAČIDIEL A FUNKCIÍ:
1) Kontrolky stavu
• Po zapnutí prístroja sa na ľavej strane rozsvieti
modrá kontrolka. Pri nahrávaní bude táto kontrolka
blikať.
• Červená kontrolka na pravej strane svieti, keď sa
prístroj nabíja. Keď je batéria nabitá, kontrolka
zhasne.
2) Tlačidlo ponuky
• Krátkym stlačením tohto tlačidla vyvoláte ponuku
nastavenia funkcií,
• krátkym stlačením tlačidla môžete prepínať medzi
nastaveniami,
• krátkym stlačením tlačidla pri nahrávaní videa sa
aktuálny video súbor uzamkne.
3) Tlačidlo posunu nahor
• Pomocou funkčného tlačidla posunu nahor môžete prechádzať možnosti ponuky smerom nahor,
• v pohotovostnom režime plní funkciu digitálneho
zoomu.
4) Tlačidlo posunu nadol
• Pomocou funkčného tlačidla posunu nadol môžete prechádzať možnosti ponuky smerom nadol,
• v pohotovostnom režime plní funkciu digitálneho
zoomu,
• krátkym stlačením v režime video týmto tlačidlom
spustíte alebo ukončíte funkciu nahrávania.
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5) Tlačidlo voľby režimu
• Krátkym stlačením tohto tlačidla prepínate medzi
režimami kamera/fotoaparát/prehrávanie.
6) Slot pre kartu TF
• Slot pre pamäťovú kartu
7) MIC
• Mikrofón na nahrávanie zvuku
8) Potvrdzovacie tlačidlo OK
• Potvrdzovacie tlačidlo zhotovovania videí a fotografií; v režime kamery krátkym stlačením tohto
tlačidla spustíte nahrávanie, opätovným krátkym
stlačením tlačidla nahrávanie ukončíte; v režime
fotoaparátu krátkym stlačením tohto tlačidla
vytvoríte fotografiu; v režime ponuky funguje ako
potvrdzovacie tlačidlo.
9) Dátové rozhranie USB
• Dátové rozhranie USB, 1) používa sa na pripojenie k počítaču na prenos dát; 2) používa sa na
pripojenie externého zdroja napájania na nabíjanie
batérie alebo napájanie prístroja.
10) Tlačidlo resetovania
• Tlačidlo resetovania v prípade, že dôjde k zamrznutiu prístroja.
11) Tlačidlo zapnutia/vypnutia
• Krátkym stlačením zapnete/vypnete prístroj;
dlhým stlačením v pohotovostnom režime (5 sekúnd alebo dlhšie) zapnete alebo vypnete funkciu
Wi-Fi.
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Návod

OPIS ŠPECIÁLNYCH FUNKCIÍ:
Funkcia G-snímača
•
•

Pri gravitačnom zrýchlení (1 g = 9,80 m / s ^ 2)
prístroj automaticky uzamkne video, ak dôjde k nehode, a použije sa ako nezmazateľný súbor.
G-snímač – gravitačný snímač možno zvoliť v ponuke,
dostupné nastavenia prístroja sú: 4 možnosti citlivosti: vypnuté, nízka, stredná, vysoká; východiskové
nastavenie v továrni je stredná citlivosť.

Funkcia SOS
Ak toto tlačidlo krátko stlačíte pri nahrávaní, prístroj uloží
aktuálne video ako nezmazateľný súbor a na displeji sa
zobrazí ikona.
Automatické zapnutie/vypnutie
Pri napájaní prístroja z vozidla sa po naštartovaní vozidla
automaticky spustí nahrávanie videa. Po vypnutí motora
prístroj po 5 sekundách video automaticky uloží a vypne
sa.
Funkcia Wi-Fi
1) V pohotovostnom režime stlačte funkčné tlačidlo
vstupu do menu, vyberte funkciu Wi-Fi a potvrďte
potvrdzovacím tlačidlom, tým sa spustí režim Wi-Fi.
Zobrazí sa táto ikona:
2)

Prístroj môžete pripojiť k telefónu a ovládať ho prostredníctvom aplikácie v telefóne.
Režim Wi-Fi ukončíte tak, že stlačíte
, zvolíte
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•
•

WIFI_VYP a stlačíte potvrdzovacie tlačidlo
.
5 sekúnd pro zapnutí režimu Wi-Fi.
Ak v režime Wi-Fi stlačíte tlačidlo zapnutia/vypnutia
a podržíte ho stlačené 5 sekúnd, režim Wi-Fi sa ukončí.
Mobilná aplikácia
Pomocou mobilnej aplikácie môžete kameru ovládať
nastavovať a prípadne sťahovať záznamy do vášho
mobilného telefónu.
Na stiahnutie nižšie pomocou naskenovaní QR kódu:

Funkcia GPS
1. Pri vyhľadávaní satelitu bliká ikona
na displeji
a keď sa satelit GPS nájde, ikona
bude zobrazená
nepretržite.
2. Keď zapnete Wi-Fi, prístroj vypne funkciu GPS (pretože Wi-Fi signál by rušil GPS signál).
3. Keď GPS lokalizuje satelit, do nahrávaného video
súboru sa pridá vodoznak GPS video. Video nahrané
po zapnutí Wi-Fi tento vodoznak mať nebude.
Funkcia monitorovania pri parkovaní
Keď vodič opustí vozidlo, prístroj začne automaticky
nahrávať video, ak je vystavený vibráciám, a po 20 sekundách sa nahrávanie automaticky zastaví (po spustení
funkcie monitorovania pri parkovaní sa nezobrazí úvodná
obrazovka prístroja, bude iba svietiť modrá kontrolka).
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Návod

KAMERA /
ZÁKLADNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE KAMERY:
Zapnutie a vypnutie
Pre zapnutí prístroja stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/
vypnutia, rozsvieti sa modrá kontrolka.
Ak je prístroj zapnutý, dlho stlačte tlačidlo zapnutia/
vypnutia, ak ho chcete vypnúť (ukončiť nahrávanie, ak
prebieha nahrávanie), modrá kontrolka zhasne.
Režim kamery

•
•

Krátkym stlačením tlačidla M prístroj prepnete do
režimu kamery (pozri vyššie).
Pri nahrávaní videa bude blikať modrá kontrolka.
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Režim kamery
Krátkym stlačením tlačidla M prístroj prepnete do režimu
kamery, ako ukazuje nasledujúci obrázok.

•

Krátkym stlačením tlačidla
vytvoríte fotografiu. Pri
vytvorení fotografie displej blikne, čo znamená, že
fotografia sa vytvorila.

Prehrávanie videa / prezeranie fotografií
•
•
•
•

Krátkym stlačením tlačidla M prepnete do režimu
prehrávania. V ľavom hornom rohu displeja sa zobrazí
ikona prehrávania.
Krátkym stlačením tlačidla
môžete prechádzať
súbory smerom nahor.
Krátkym stlačením tlačidla
môžete prechádzať
súbory smerom nadol.
Krátkym stlačením tlačidla
zvolený video súbor
prehráte.
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Návod

Ponuka nastavenia
• Krátkym stlačením tlačidla
vyvoláte ponuku nastavenia.
• Krátkym stlačením tlačidla
alebo
sa môžete
v každom nastavení pohybovať nahor a nadol.
• Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, krátkym
stlačením tlačidla
a potom vykonajte zmenu.
Ukončenie ponuky nastavenia
Nastavenie ukončíte krátkym stlačením tlačidla

.

Nastavenie času
Potvrďte zmeny
Režim USB
1. Pripojte USB kábel k počítaču, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a autokamera sa automaticky zobrazí
v ponuke USB. K dispozícii budete mať tieto možnosti:
2. USB disk: V tomto režime máte prístup k videám alebo fotografiám.
Pokyny na používanie batérie
Ukazovateľ nabitia batérie:
• Dostatok energie
• Málo energie
• Nedostatok energie
Batériu možno nabíjať tromi spôsobmi. Počas nabíjania
bude svietiť červená kontrolka. Nabíjanie trvá asi 120
minút. Keď je batéria úplne nabitá, červená kontrolka
indikujúca nabíjanie automaticky zhasne.
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1: Nabíjanie pomocou sieťového adaptéra
2: Nabíjanie pomocou pripojenia k počítaču USB káblom
3: Nabíjanie pomocou nabíjačky do auta
Poznámka: Ak prístroj nefunguje správne, stlačiť tlačidlo
reset a znova prístroj zapnúť. Potom by mal opäť
fungovať normálne.
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Špecifikácia výrobku
Funkcia

HD kamera, HD video

G-snímač

Integrovaný (uloženie nezmazateľných súborov, ak sa vozidlo
dostane do núdzovej situácie)

Rozmery
LCD displeja

1,5 LTPS 4:3

Objektív

Širokouhlý objektív, zorný uhol
145 stupňov, 6 dioptrií, apertúra
1,8

Jazyk

Podpora viacerých jazykov

Formát súborov

MOV

Rozlíšenie videa

Integrovaný objektív,
1920x1080 px, 30fps

Formát videa

H.264, Audio: AAC

Farebný efekt

Štandardný

Nahrávanie
do súvislej slučky

Nahrávanie do slučky bez prerušenia

Automatické
zapnutie/vypnutie
prístroja

Zapnutie prístroja pri naštartovaní motora, po vypnutí motora sa
prístroj po krátkom čase automaticky vypne
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Detekcia pohybu

Pohotovostný režim

Rok, mesiac,
deň a hodina

Pohotovostný režim

Pamäťová karta

TF (až 32 GB)

Režim fotoaparátu

12 mil.

Formát fotografií

JPEG

Mikrofón

Pohotovostný režim

Funkcia WIFI

Možnosť pripojenia telefónu
(voliteľné)

Funkcia GPS

Podpora GPS sledovanie (voliteľné)

HD nočné videnie

Čiernobiele nočné videnie,
farebné nočné videnie, nastaviteľné

Monitorovanie pri
parkovaní

Pohotovostný režim

Frekvencia
svetelného zdroja

50 Hz / 60 Hz

Funkcia USB

USB disk

Napájacie rozhranie

5V1A

Batéria

Integrovaná, 170 mAh
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RIEŠENIE PROBLÉMOV:
Ak za normálnych prevádzkových podmienok dôjde k
nejakému problému, dole nájdete možné riešenia:
Nemožno vytvárať fotografie a nahrávať videá
Skontrolujte, či je na karte TF dostatok miesta a či nie je
zamknutá.
Pri nahrávaní sa nahrávanie automaticky zastaví
Vzhľadom na to, že sa videá vo vysokom rozlíšení vyznačujú veľkým objemom dát, používajte kompatibilnú
SDHC TF kartu; na vysokorýchlostnej TF karte nájdete
logo C4 nebo C6.
Na displeji sa pri prezeraní fotografií alebo prehrávaní
videí zobrazí „Chyba súboru“
Na karte TF došlo k chybe pri ukladaní dát. Ak je súbor
nekompletný, použite funkciu „Formátovať“ na kamere a
kartu TF naformátujte.
Videá/fotografie sú rozmazané
Skontrolujte, či objektív kamery nie je špinavý alebo či na
ňom nie sú odtlačky prstov. Objektív pred začatím nahrávania/fotenia vyčistite pomocou handričky na objektívy.
Pri snímaní scén, ako napr. obloha a voda, je snímka
veľmi tmavá
Vysoko kontrastné scény majú vplyv na funkciu automatickej expozície. To možno korigovať pomocou úpravy
hodnoty „EV“ v nastavení prístroja.
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Farby nie sú perfektné pri zatiahnutej oblohe alebo
umelom osvetlení
Skontrolujte funkciu „vyváženie bielej“, keď je nastavená
na automatické vyváženie.
Na snímke sa objavujú vodorovné čiary
To je spôsobené nastavením chybnej „frekvencie svetelného zdroja“, nastavte „50 Hz“ alebo „60 Hz“ podľa
frekvencie miestneho zdroja napájania.
Chyba
Krátko stlačte tlačidlo reset na reštartovanie prístroja.

BALENIE OBSAHUJE:
1) Multifunkčnú autokameru s vysokým
rozlíšením
2) MINI držiak
3) Nabíjačku do auta 5V, 1,5A
4) Návod na použitie autokamery

Stiahnite si túto aplikáciu pre ovládanie
dashcam vo vašom mobilnom telefóne
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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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