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Popis tlačítek:   

1. Tlačítko napájení – zapnout/vypnout 

2. Menu 

3. Režim 

4. Nahoru 

5. Dolů 

6. Potvrdit 

7. Obrazovka 

8. USB slot pro napájení 

9. Slot pro paměťovou kartu 

10. Tlačítko pro reset 

11. Reproduktor 

12. Hlavní kamera 

Popis klíčových funkcí/tlačítek: 

1. Tlačítko napájení - zapnutí a vypnutí 

Zapnutí zařízení provedete stisknutím tlačítka a podržením tlačítka napájení (1.) po dobu nejméně 3 sekund. Vypnutí zařízení provedete opětovným stisknutím 

a podržením tlačítka po dobu nejméně 3 sekund. Při vypnutí se automaticky uloží poslední nastavení a natočené video. 

Spořič obrazovky 

V pohotovostním režimu a v režimu natáčení můžete šetřit displej a energii krátkým stisknutím tlačítka napájení (1). Zařízení (displej) přejde do úsporného 

režimu. 

2. Tlačítko menu – menu button 

Dvojitým stisknutím tlačítka menu (2.) v pohotovostním režimu spustíte průvodce nastavením přístroje. Tlačítky nahoru a dolů vyberte požadované nastavení a 

potvrďte stisknutím tlačítka OK (6.). Pro navrácení o úroveň zpět stiskněte krátce tlačítko menu. Stejný způsob nastavení provedete i pro nastavení u 

nahrávání/fotografie/přehrání záznamu. 

3. Režim - tlačítko mode 

Funkce tlačítka – přepínaní režimu funkce přístroje mezi nahráváním videa, pořizováním fotografie a přehráváním záznamu. Změnu režimu provedete krátkým 

stiskem tlačítka mode (3.). 

4. Tlačítko nahoru/přehrání rychle zpátky (4.) 

Tlačítkem provádíte pohyb v menu nahoru. 

V módu přehrání záznamu můžete tlačítkem rychle přehrát na začátek záznamu.  

5. Tlačítko dolů/přehrání rychle dopředu/nahrávání audia (5.) 

Krátkým stisknutím tlačítka dolů (5.) při nahrávání videa vypnete nahrávání zvuku – ikonka mikrofonu ve spodním pravém rohu se změní. Opětovným 

zmáčknutím tlačítka dolů nahrávání zvuku spustíte.  Tlačítkem provádíte pohyb v menu dolů. 

V módu přehrání záznamu můžete tlačítkem dolů (5.) spustit funkci rychlého přehrání dopředu. Stiskem tlačítka OK z módu rychlého přehrávání dopředu 

odejdete.  

6. Potvrdit/ tlačítko OK/ Režim celé obrazovky/ Tlačítko nahrávání záznamu 

V režimu nahrávání stiskem tlačítka OK (6.) spustíte nahrávání. Opětovným stiskem tlačítka nahrávání vypnete. V režimu pořízení fotografie krátkým stiskem 

vyfotíte fotografii. V režimu přehrávání záznamu stiskem tlačítka OK (6.) zastavíte přehrávání videa.  

Tlačítko OK slouží k potvrzení vybrané volby v menu. Tlačítkem OK zobrazíte v režimu přehrávání/nahrávání/pořizování fotografií menu k výběru.  

Speciální funkce přístroje:  

Automatické zapnutí a vypnutí přístroje: 

Připojte zařízení k napájení, přístroj se automaticky spustí a začne nahrávat. Při vypnutí zapalování automobilu se nahrávané video automaticky uloží a přístroj 

se vypne.  

Detekce pohybu: 

V menu přístroje můžete zapnout funkci detekce pohybu, které spustí nahrávání videa (ve výchozím nastavení je tato funkce vypnuta). 

 

Připojení přístroje přes USB: 

Připojte vypnutý přístroj do PC přes kabel USB a zařízení spusťte. Zvolte režim funkce přístroje – webová kamera/úložiště. 


