CZ
Uživatelský manuál CARNEO C835

1.Reset
2.Hoře
3.Mód
4.OK
5.Menu
6.Dolu

7.Zap/Vyp
8.Slot SD karty
9.Uzamknutí
10.USB port
11.port pro držák
12.HDMI výstup

13.reproduktor
14.IR LED diódy
15.šošovka
16.2.7“ LCD
17.AV výstup

Instalace:
Instalace kamery je velmi jednoduchá. zasuňte držák
na sklo do portu pro držák na kameře. Zasuňte USB
nabíječku do USB portu na kameře. Upevněte držák s
kamerou přísavkou na čelní okno v autě. Zasuňte druhý
konec nabíječky do 12V zásuvky pro zapalovač.
Spusťte kameru.

4.Nabíjení:
Produkt je dodáván s interní lithium-iontovou baterií
(1) připojte USB nabíječku do zásuvky zapalovače v autě
(2) Připojte k počítači kabel USB
Při nabíjení je světle zelené, pokud zelené světlo zhasne
kamera je plně nabitá.
Napájení z auta 12V
Po zapnutí se na kameře automaticky spustí nahrávání. Kamera se
vypněte automaticky 15 sekund po vypnutí auta.
Pokud chceme vypnout kameru musíme dlouho podržet tlačítko 7 nebo
vypnout napájení.
Režim nahrávání videa
1) Krátce stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí nebo jej připojte ke
napájení vozidla pomocí nabíječky do auta,
kamera se automaticky přepne do režimu nahrávání videa.
2) Nejprve vložte SD kartu. Při nahrávání bliká modré světlo tzn.
soubor bude uložen na kartě SD.
3) Když odstraníte USB nabíječku nebo dlouho stisknete tlačítko zapnutí
/ vypnutí, kamera a modré světlo se vypne.
G-senzor
Když vozidlo narazí, video soubor bude uložen, jeho jméno začíná EVE.
Při nahrávání cyklu takový soubor zůstane natrvalo zachován pro případ
důkazů při autonehodě.
Nouzový zámek videa
Při nahrávání krátce stiskněte tlačítko zapínání / vypínání, čímž
uzamknete nahrávány video manuálně, video bude uloženo, jeho název
začíná na SOS. Soubor se nikdy nevymaže.
Noční vidění - IR LED
Při nahrávání videa nebo fotografování, krátkým stisknutím tlačítka zap /
vyp zapnete nebo vypnete funkci noční vidění IR LEDkami. Tato funkce
není primárně na osvětlení vozovky ale pouze na osvětlení velmi
blízkých předmětů pro autem.
Fotografování
1) Krátké stisknutí tlačítka zapnout / vypnout spuštění kameru. Stiskněte
tlačítko OK pro zastavení nahrávání videa.
2) Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí vstoupíte do režimu
fotografování.

3) Stisknutím tlačítka OK fotografujete.
Kontrola a odstraňování souborů
1) Zapněte kameru a stiskněte tlačítko OK na zastavení nahrávání.
2) Stiskněte krátce tlačítko MODE pro vstup do modelu přehrávání.
3) Stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ vyberte nahraný soubor a
stiskněte OK pro přehrávání videa nebo prohlížení obrázků.
4) Pro odstranění souborů, stiskněte tlačítko MENU po zastavení
přehrávání souborů a potom zadejte režim vymazání.
5) Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů zvolte vymazání nebo formát.
6) Pokračujte stisknutím tlačítka Menu a ukončete operaci.
MENU kamery
1) Spusťte kameru a zastavte nahrávání stiskem "OK", poté stiskněte
tlačítko MENU.
2) Stiskněte tlačítko NAHORU nebo tlačítko DOLŮ pro volbu
konkrétních parametrů,
3) Stisknutím tlačítka OK potvrďte operaci.
4) Když jste nastavili všechna nastavení, stiskněte tlačítko Menu pro
odchod z menu.
Režim USB
Připojte kameru k počítači pomocí kabelu USB a stiskněte tlačítko
zapnutí / vypnutí. Na LCD se zobrazí nabídka USB. Existují 2 režimu.
1. Rozhraní USB
V tomto režimu můžeme uložit do PC video soubory a fotografie.
2.PCO kamera
Výběrem tohoto režimu se kamera chová jako běžná WEB kamera.
4 Monitorování parkoviště
1.Zadajte monitorovací režim.
a. V normálním režimu nahrávání dlouho stiskněte tlačítko 9 a na
obrazovce se objeví ikona P. Vypněte auto a kamera přejde do
monitorovacího módu.
b. Náraz do auta zapne kameru, která vstoupí do režimu nahrávání.
Na obrazovce se objeví ikona klíče, po dobu 30 sekund bude video
nahrané na kartu do adresáře PART a uzamčené. Video nebude nikdy
promazané. Po 30s záznamu se kamera opět vypne a zůstane v režimu
parkování.
2. Ukončení režimu sledování parkování

V režimu nahrávání se na obrazovce zobrazí ikona P, dlouho stiskněte
tlačítko 9, kdy se ukončí monitorování parkoviště.
Výstup AV
Připojte kameru k PC pomocí AV kabelu, obrazovka kamery bude
vypnuta, video a fotografie si můžete zobrazit v počítači.
Výstup HDMI
Připojte kameru k PC přes HDMI Kabel, obrazovka kamery bude vypnuta.
Video a fotografie si můžete zobrazit v počítači.
Upozornění:
1. Před nahráváním vložte opartne SD kartu do kamery, ještě před
zapnutím kamery!
2. Kameře dodejte energii odpovídající nabíječkou do auta USB 5V! V
případě vyššího napětí můžete kameru poškodit.

