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Důležité bezpečnostní pokyny: 

1) Za jízdy nijak neobsluhujte kameru. 

2) Neumisťujte kameru do výhledu řidiče. 

3) Produkt není navržen, aby byl obsluhován dětmi. 

4) Nevystavujte kameru přímému slunečnímu svitu nebo silnému 

zdroji světla. Přehřátí může přístroj poškodit. 

5) Před jízdou zkontrolujte, kameru, zda je ve správné pozici. 

6) Extrémní podmínky na cestě mohou změnit pozici kamery. 

7) Nepoužívejte na kameru chemické čisticí prostředky. 

8) Kvalita videa může být zhoršena vnějšími podmínkami, jako přímé 

sluneční světlo, pouliční osvětlení, nedostatek okolního světla. 

9) CEL-TEC nenese zodpovědnost za ztrátu video souboru během 

provozu kamery. 

10) Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití v automobilech. 

11) Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo jakkoli 

upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli 

12) pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k 

poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na 

majetku. 

13) - Neskladujte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo 

výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo 

doplňky. 

14) - Aby se zabránilo krádeži, nenechávejte přístroj a příslušenství na 

viditelném místě ve vozidle bez dozoru. 

15) - Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům. 

16) Kamera neslouží k trvalému a nepřetržitému nahrávání 

17) Video záznamy poskytujte pouze k důkaznímu řízení při 

vyšetřování - kupř. dopravních nehod apod. 

18) CL-TEC nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu při nehodě nebo 

poskytnutím podpory a servisu při reklamaci. 
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Představení produktu: 

  
1) Palubní kamera 

2) Držák kamery na nalepení 3M 

3) Nabíjecí adaptér (CL) 12/24V – USB 

4) Micro SD 16GB – (dle typu balení) 

5) Kabel USB-MicroUSB pro propojení s PC nebo notebookem. 

6) Uživatelský manuál 

Popis kamery: boční pohledy 

1) Slot na micro SD kartu 

2) Tlačítko Reset 

3) Mico USB port pro připojení 

napájení nebo přenos dat. 

4) Led indikace při napájení 

Napájení kamery 

Aktualizace kamery 

5) Držák kamery 

 

1) Reproduktor – hlasová 

notifikace stavu kamery. 

2) LED indikace nahrávání 

trvalá červená: zapnutí 

kamery a detekce paměťově karty, 

nebylo dosud zahájeno nahrávání. 

blikající červená: nahrávání. 

3) LED indikace Wi-Fi: modrá: kamera 

spojena s chytrým telefonem přes Wi-Fi. 

 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


