SK
Užívateľský manuál CARNEO C835

1.Reset
2.Hore
3.Mód
4.OK
5.Menu
6.Dole

7.Zap/Vyp
8.Slot SD karty
9.Uzamknutie
10.USB port
11.port pre držiak
12.HDMI výstup

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

Inštalácia:
Inštalácia kamery je veľmi jednoduchá. Zasuňte držiak
na sklo do portu pre držiak na kamere. Zasuňte USB
nabíjačku do USB portu na kamere. Upevnite držiak
s kamerou prísavkou na čelné okno v aute. Zasuňte
druhý koniec nabíjačky do 12V zásuvky pre zapaľovač.
Spustite kameru.

4.Nabíjanie:
Produkt je dodávaný s internou lítium-iónovou batériou
(1) pripojte USB nabíjačku do zásuvky zapaľovača v aute
(2) Pripojte k počítaču kábel USB
Pri nabíjaní je svetlo zelené, ak zelené svetlo zhasne
kamera je plne nabitá.
Napájanie z auta 12V
Po zapnutí sa na kamere automaticky spustí nahrávanie. Kamera sa
vypnite automaticky 15 sekúnd po vypnutí auta.
Ak chceme vypnúť kameru musíme dlho podržať tlačidlo 7 alebo vypnúť
napájanie.
Režim nahrávania videa
1) Krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia alebo ho pripojte ku
napájaniu vozidla pomocou nabíjačky do auta,
kamera sa automaticky prepne do režimu nahrávania videa.
2) Najprv vložte SD kartu. Pri nahrávaní bliká modré svetlo tzn.
súbor bude uložený na karte SD.
3) Keď odstránite USB nabíjačku alebo dlho stlačíte tlačidlo zapnutia /
vypnutia, kamera a modré svetlo sa vypne.
G-senzor
Keď vozidlo narazí, video súbor bude uložený, jeho meno začína na
EVE. Pri nahrávaní cyklu takýto súbor zostane natrvalo zachovaný pre
prípad dôkazov pri autonehode.
Núdzový zámok videa
Pri nahrávaní stlačte krátko tlačidlo zapínania / vypínania, čím
uzamknete nahrávané video manuálne, toto video bude uložené, jeho
názov začína na SOS. Súbor sa nikdy nevymaže.
Nočné videnie – IR LED
Pri nahrávaní videa alebo fotografovaní , krátkym stlačením tlačidla
zap/vyp zapnete, alebo vypnete funkciu nočné videnie IR ledkami.
Táto funkcia nieje primárne na osvetlenie vozovky ale iba na
osvetlenie veľmi blízkych predmetov pre autom.
Fotografovanie
1) Krátke stlačenie tlačidla zapnúť / vypnúť spustení kameru. Stlačte
tlačidlo OK na zastavenie nahrávania videa.
2) Krátkym stlačením tlačidla zapnutia / vypnutia vstúpite do režimu
fotografovania.

3) Stlačením tlačidla OK fotografujete.
Kontrola a odstraňovanie súborov
1) Zapnite kameru a stlačte tlačidlo OK na zastavenie nahrávania.
2) Stláčajte krátko tlačidlo MODE pre vstup do modelu prehrávania.
3) Stlačením tlačidla HORE alebo DOLU vyberte nahraný súbor
a stlačte OK na prehrávanie videa alebo prezeranie obrázkov.
4) Pre odstránenie súborov, stlačte tlačidlo MENU po zastavení
prehrávania súborov a potom zadajte režim vymazania.
5) Stlačením tlačidla hore alebo dole zvoľte vymazanie alebo formát.
6) Pokračujte stlačením tlačidla Menu a ukončite operáciu.
MENU kamery
1) Spustite kameru a zastavte nahrávanie stlačením „OK“, potom
stlačte tlačidlo MENU.
2) Stlačte tlačidlo NAHOR alebo tlačidlo DOLE pre voľbu konkrétnych
parametrov,
3) Stlačením tlačidla OK potvrďte operáciu.
4) Keď ste nastavili všetky nastavenia, stlačte tlačidlo Menu pre odchod
z menu.
Režim USB
Pripojte kameru ku počítaču pomocou kábla USB a stlačte tlačidlo
zapnutia / vypnutia. Na LCD sa zobrazí ponuka USB. Existujú 2 režimi.
1. Rozhranie USB
V tomto režime môžeme uložiť do PC video súbory a fotografie.
2.PC kamera
Výberom tohto režimu sa kamera správa ako bežná WEB kamera.
4 Monitorovanie parkoviska
1.Zadajte monitorovací režim.
a. V normálnom režime nahrávania dlho stlačte tlačidlo 9 a na obrazovke
sa objaví ikona P. Vypnite auto a kamera prejde do monitorovacieho módu.
b. Náraz do auta zapne kameru, ktorá vstúpi do režimu nahrávania.
Na obrazovke sa objaví ikona kľúča, po dobu 30 sekúnd bude video
nahraté na kartu do adresára PART a uzamknuté. Video nebude nikdy
premazané. Po 30s zázname sa kamera opäť vypne a zostane v režime
parkovania.
2. Ukončenie režimu sledovania parkovania
V režime nahrávania sa na obrazovke zobrazí ikona P, dlho stlačte tlačidlo

9 , kedy sa ukončí monitorovanie parkoviska.
Výstup AV
Pripojte kameru k PC pomocou AV kábla, obrazovka kamery bude
vypnutá, video a fotografie si môžete zobraziť v počítači.
Výstup HDMI
Pripojte kameru k PC cez HDMI Kábel, obrazovka kamery bude vypnutá.
Video a fotografie si môžete zobraziť v počítači.
4 Upozornenie:
1. Pred nahrávaním vložte opartne SD kartu do kamery, ešte pred zapnutím
kamery!
2. Kamere dodajte energiu zodpovedajúcou nabíjačkou do auta USB 5V!
V prípade vyššieho napätia môžete kameru poškodiť.

