
Auto kamera Vehicle BlackBox DVR Ful HD 1080 Uživatelský manuál 

 

Úvod 

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. 

Tento produkt je kombinací dynamické digitální průmyslové přední kamery, zadní kamery, 

ultra širokoúhlého snímání s přehráváním v reálném čase, mobilní detekční kamery a 

parkovací kamery v jednom. 

Tato příručka popisuje instalaci, provoz, parametry produktu a záležitosti vyžadující 

pozornost. Prosím, přečtěte si pozorně návod. 

Poznámky k instalaci 

Tento výrobek instalujte na zpětné zrcátko, aby bylo dosaženo co nejlepšího výhledu. 

Nedotýkejte se objektivu prsty, protože obtisk prstu může zůstat na čočce a výhled z kamery 

nebude jasný. Prosím, čistěte čočku kamery pravidelně. 

Zabraňte pádu či nárazům kamery. Mohlo by to poškodit vnitřní části kamery. 

Upozornění 

Používejte nabíječku určenou pro tento typ autokamery. 

Příslušenství 

Pokud v balení chybí nějaké položky nebo jsou poškozené, kontaktujte prosím svého 

prodejce. 

Standard – kamera, upevňovací gumičky, nabíječka do zapalování auta, zadní kamera, 

uživatelský manuál, montážní šroubky 

Vhodné příslušenství – MicroSD paměťová karta 

 

 

 

 

 

Popis produktu  
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Instalace 



1. Vložte paměťovou kartu – Pro dosažení kvalitního záznamu použijte kvalitní paměťovou 

kartu typu micro SDHC, maximální velikost 32 GB 

2. Instalujte na zpětné zrcátko pomoci připevňovacích gumiček 

3. Autonabíječku zapojte do autozapalovače – používejte originální nabíječku, USB kabel 

a baterii 

*Nabíjecí kabel lze vést po obvodu předního skla. 

4. Zapnutí / vypnutí zařízení 

Automatické zapnutí / vypnutí – při nastartování auta se zařízení automaticky zapne 

Manuální zapnutí / vypnutí – dlouze podržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí 

5. Nastavení záznamu kamery 

Nastavení času a datumu – protože zařízení automaticky spouští funkci kamery, je třeba 

stisknout tlačítko OK, zařízení se přepne do režimu nastavení, poté zmáčkněte 3x tlačítko 

MENU. Po-té vybírejte pomocí šipek, znovu potvrďte tlačítkem OK. 

6. Zadní kamera 

Zadní kameru nainstalujte do zadní části vozu. Při instalaci dávejte pozor, kam kamera 

směřuje. Po dokončení instalace ji zapojte k rozhraní pro zadní kameru. Seřiďte polohu kamer.  

Nastartujte motor a zkontrolujte, zda je přístroj nainstalovaný správně. *Je-li přístroj 

nainstalován správně, kontrolka provozu svítí a kontrolky videa blikají. 

Pořízení záznamu videa 

Nahrávání se spustí automaticky po nastartování motoru. Po vypnutí motoru se nahrávání 

záznamu zastaví. Manuálně můžete zastavit nahrávání stiskem tlačítka OK. 

Speciální funkce 

Funkce gravitačního snímání 

Tato funkce zajistí automatické uložení nahrávky v okamžiku autonehody. 

Funkce zamknutí souborů 

Funkce parkovací kamery 

 

 

 

Menu nastavení 



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! 

 


