SK Návod na obsluhu pre kameru do auta Solight CC02
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby Vám bezpečne a plne slúžil,
prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržujte ich. Vyhnete sa tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabráňte
neoprávnenému použitiu tohto prístroja a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie s elektrickými spotrebičmi.
Návod na obsluhu si uschovajte pre budúcu potrebu.
Úvod
Kamera Solight CC02 je primárne určená na zhotovovanie videozáznamu pri jazde vo vozidle. Videozáznam môže byť neskôr
použitý pri dokazovaní dopravných nehôd a priestupkov. Pri použití v zahraničí dbajte na dodržovanie miestnych zákonov. V
niektorých krajinách je robenie videozáznamu nezákonné. Počas šoférovania s kamerou nemanipulujte.
Popis
1. Vstup pre napájací kábel a pripojenie k PC (5V)
2. Slot pre microSD kartu
3. Displej
4. Tlačidlo MENU
5. Tlačidlo DOLE
6. Tlačidlo HORE
7. Tlačidlo MODE
8. Otvor pre uchytenie do držiaka
9. Tlačidlo pre zapnutie/OK
10. Šošovka kamery
Parametre a funkcie










FullHD video – 1080p, M-JPEG (avi), uhol záberu 120°
Akcelerometer – senzor nárazu
LCD 1,5“
Nepretržité nahrávanie
Automatické zapnutie a vypnutie
Senzor pohybu
Zabudovaný mikrofón
Infra režim pre natáčanie v noci
Zabudovaná pamäť 64MB

Inštalácia do auta
Pred inštaláciou do auta si kameru vyskúšajte a nastavte podľa potreby. Potom ju zostavte, vložte pamäťovú kartu a umiestnite
na predné sklo tak, aby Vám neprekážala vo výhľade. Kameru môžete napájať z USB konektora v aute alebo z autozapaľovača
s príslušným adaptérom. Najlepšou variantou je nechať si zapojiť kameru do elektrického okruhu v aute odborným servisom.
Kamera je vybavená záložným akumulátorom o kapacite 800mAh.
Funkcie tlačidiel
Tlačidlo
OK
Menu
Mode
Šípka hore
Šípka dole

Krátky stisk
Potvrdenie voľby/Spustenie a vypnutie nahrávania a fotografovania
Vyvolá menu/Prepínanie menu
Prepínanie režimu kamery
Prechádzanie menu smerom hore/zoom
Prechádzanie menu smerom dole/zoom

Dlhý stisk
Zapnutie/vypnutie
Rýchly zoom
Rýchly zoom

Nastavenie češtiny
Pre nastavenie češtiny v akomkoľvek režime stlačte nasledujúce klávesy: Menu 2x – šípka dole 2x – OK – šípkami nájdete češtinu
a potvrďte tlačidlom OK.

Pamäťová karta
Kamera podporuje karty formátu microSD. Odporúčame používať karty triedy 10 (Class 10). Maximálne podporovaná kapacita je
32GB. Pamäťovú kartu vložte do kamery podľa vyznačeného diagramu. Potom kartu naformátujte pomocou stlačenia klávesy
Menu 2x - šípka hore 4x – OK – šípka dole – OK.
Režimy kamery
Kamera má tri režimy, ktoré sú reprezentované rozpoznateľnými ikonami na displeji. Prepínanie medzi jednotlivými režimami sa
uskutoční krátkymi stiskami tlačidla „MODE“. Režimy sú: Foto->Video->Prehrávanie.
V každom režime môžete vyvolať nastavenie pre daný režim pomocou tlačidla „MENU“. Týmto tlačidlom tiež prepínate medzi
hornými záložkami v menu a ukončujete nastavenie. Vertikálne sa v menu pohybujete šípkami hore a dole.
V režime nahrávania videa a robenie fotografií môžete šípkami nahor a dole približovať a odďaľovať obraz. V režime prehrávania
videa môžete šípkami upravovať rýchlosť prehrávania. Ak je nahrávanie aktívne, bliká v ľavom hornom rohu červená bodka.
Ochrana videa pred zmazaním
V prípade, že potrebujete aktuálny videozáznam ochrániť pred zmazaním, stlačte tlačidlo „MODE“. Na displeji sa v hornej časti
zobrazí symbol kľúča. V prípade, že sa video nahráva a gravitačné zrýchlenie presiahne hodnotu 6G (1G = 9,8m/s), bude video
automaticky ochránené pred zmazaním.
Uvedenie do továrenského nastavenia
Kameru uvediete do továrenského nastavenia podržaním tlačidla „RESET“ na spodnej strane kamery. Použite k tomu napr.
špendlík.
Automatické zapnutie a vypnutie
Kamera podporuje automatické zapnutie a vypnutie, akonáhle je elektrický obvod automobilu zapnutý alebo vypnutý. O chod
kamery sa po jej úvodnom nastavení nie je potrebné nijako starať.
Poznámka: Zmeny sú vyhradené, nastavenie a dostupné funkcie sa môžu meniť v závislosti na verzii firmwaru.
Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

Na výrobok je vystavené CE prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u dovozcu: info@solight.cz, prípadne
na stiahnutie na shop.solight.cz

