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Uživatelská příručka 
 
FULL HD Policejní kamera 
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Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré  
funkce, které autokamera nabízí. 
  
Pozor  
1.  Kamera disponuje interní pamětí a pro správný chod nahrávání záznamů 
doporučujeme tuto paměť alespoň 1x za 3 měsíce formátovat.  
2. Doporučujeme pořízené záznamy pravidelně zálohovat, nejlépe každý týden nebo 
max.1x3 měsíce. 
3. Před prvním použitím kameru nabijte.  
4. Nepoužívejte v prostředích s magnetickým polem vysoké intenzity. 
 

1.0 POPIS 
 

 



3 

 

 

2.0 CHARAKTERISTIKA  
 
1.  Podporuje rozlišení 1296p a VGA s video formátem avi.  
2.  Vestavěný mikrofon/reproduktor  
3.  Zabudovaná paměť  o velikosti 64GB  
4.  Podporuje nahrávání ve smyčce  
5.  Podporuje detekci pohybu 
6.  Podporuje IR noční vidění 
 
 

3.0 PRŮVODCE OBSLUHOU 
  
3.1 Zapnutí/vypnutí  
Kameru lze zapnout dlouhým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí.To že je kamera 
zapnuta signalizuje červená LED dioda. Po zapnutí přejde kamera do 
pohotovostního režimu a dále můžete spustit funkci nahrávání videa nebo režim 
fotografie. 

 
3.2 Vypnutí  
Chcete-li kameru vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí.  
Poznámka: Není-li napětí baterie dostačující, na displeji se zobrazí „low battery“ 
(slabá baterie), pak se Kamera vypne a automaticky uloží video soubory.  

 
3.3 Nabíjení baterie  
Nabíjet baterii lze dvěma způsoby:  
1) Nabíjení kabelem USB s připojením k PC 
2) Nabíjení z USB síťové nabíječky 
Poznámka: Červená LED dioda napájení bude při nabíjení svítit. Jakmile je 
nabíjení dokončeno, červená LED zhasne a rozsvítí se zelená LED. 
  

3.4 Video  
Stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí kameru spusťte. Tlačítko pro spuštění videa se 
nachází z boku kamery nahoře se symbolem kamery.Při spuštění nahrávání 
videa červená LED zhasne a rozsvítí se modrá LED,zároveň bliká červený puntík 
na LCD displeji.Při režimu nahrávání videa,lze i fotografovat.  
 

3.5 Foto  
Stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí kameru spusťte. Tlačítko pro spouštění fotografie 
se nachází z boku kamery nahoře se symbolem fotoaparátu. Při spuštění režimu 
focení červená LED zhasne a rozsvítí se modrá LED. 
 

 
3.6 Přehrávání a mazání souborů 
V pohotovostním režimu lze krátkým stisknutím tlačítka pro zobrazení souborů 
přejít do režimu přehrávání „PLAYBACK“ (přehrávání). Stiskem tlačítek nahoru 
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nebo dolů zvolte soubory, které si chcete prohlédnout.Nebo lze stisknutím tlačítka 
menu vybrat ze souborů Video,Foto nebo zvukového záznamu. Pak stiskem 
tlačítka OK spustíte či zastavíte přehrávání. Chcete-li soubory smazat zařízení 
musí být připojeno k PC. 
 

3.7 Noční vidění 
Zařízení je vybaveno 10-ti IR led pro noční vidění.Pro zapnutí IR LED stiskněte 
krátce tlačítko z boku přístroje se symbolem měsíček. 
 

4.0  MOŽNOSTI A NASTAVENÍ SYSTÉMU  
V pohotovostním režimu přejděte stiskem tlačítka nabídky MENU do nabídky 
nastavení. Tlačítky nahoru/dolů vybíráte z jednotlivých položek a volbu 
potvrzujete tlačítkem OK. 
  
Specifické možnosti nabídky jsou popsány níže (Menu se může v závislosti na 

jednotlivých přístrojích drobně lišit) 
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5.0 PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI 
 
5.1 Stažení videa a fotografií 
Připojíte-li kameru k počítači pomocí kabelu USB, rozsvítí se červená stavová 
LED. Poté se na displeji zobrazí možnost „Mass Storage“ (velkokapacitní 
úložiště).Automaticky se vám na PC zobrazí nový disk,kde naleznete vaše 
nahrané soubory. Pomocí „Mass Storage“ (velkokapacitní úložiště), můžete 
prostřednictvím počítače procházet a spravovat soubory,stahovat je a formátovat.  
 
5.2 Nastavení času:  
Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas. Čas na 
záznamu nastavíte následovně. Přístroj vypněte a pomocí USB kabelu ho připojte 
k PC. Jakmile se zobrazí jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového adresáře 
(nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte 
Nový a z následujícího menu textový dokument pojmenujte "setdate" Soubor 
"setdate" dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas následujícím 
způsobem: 2018-01-01 16:25:19 Y. Z toho 2018 je rok,01 je měsíc,01 je den,16 je 
hodina,25 jsou minuty a 19 jsou sekundy,písmeno Y značí,že chcete zobrazovat 
čas u videa.Pokud o zobrazení času u videa nemáte zájem,písmeno Y nahraďte 
písmenem N. Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením) Přes 
bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC Při následujícím záznamu 
bude datum aktualizováno. 
 
 
Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou  
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy. 
 
 
 

 

 

 
 
 


