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 1 Vzhľad 

 
1.) Menu / režim                                       9.) Port USB 
2.) Zvýšte výkon                                      10.) Mikrofón 
3.) Prepínač SOS / WIFI                          11.) Tlačidlo reštartovania 
4.) Prejdite nadol                                    12.) Reproduktor 
5.) Tlačidlo OK / Potvrdiť                       13.) Šošovky 
6.) Vypínač                                               14.) Držiak 
7.) Slot na pamäťovú kartu                   15.) TV výstup 
8.) HDMI konektor                                  16.) LCD obrazovka 
2. Funkcia 
Tlačidlo Použitie Funkcia 

 
Vypínač 
 

Zapnite / Vypnite 1. Zapnite: krátko stlačte tlačidlo, 
rozsvieti sa kontrolka LED. 
2. Vypnite: stlačte a podržte 
tlačidlo, LED zhasne. 
 

Tlačidlo reštartu 
 

reštart 
 

Keď zariadenie zamrzne, stlačte 
krátkym stlačením tlačidla 
reštartujete. 
 



Tlačidlo OK 
 

Spustenie / zastavenie nahrávania 
Potvrdenie nastavení Foto / 
Prehrávanie 
 

1. Nahrávanie: krátkym stlačením 
spustíte / zastavíte nahrávanie. 
2. Menu: potvrdenie nastavení. 
3. Fotografia: Krátko stlačte, aby ste 
nasnímali fotografiu. 
4. Prehrať: krátkym stlačením 
zobrazíte video / obrázok. 
 

Tlačidlo Menu / Mode (M) Dlhé stlačenie: nahrávanie / 
fotografovanie / prehrávanie 
Krátke stlačenie: menu / nastavenia 

1. Režim videa: krátkym stlačením 
tlačidla vyberte režim. 
2. Foto režim: krátkym stlačením 
tlačidla vyberte režim. 
3. Prehrať: krátkym stlačením tlačidla 
vyberte režim. 
4. Prepínajte medzi režimami 
nahrávania / fotografie / prehrávania: 
stlačte a podržte. 
5. Nastavenia: zoznam prepnete 
krátkym stlačením tlačidla. 

Zvýšte tlačidlo Postavte sa 
Prepnite na tiché nahrávanie 
videa 

1. Nastavenia: posun hore. 
2. Video režim: tiché nahrávanie 
vypnuté 
/ Off. 
3. Režim fotografie: priblíženie / 
oddialenie. 

Posuňte tlačidlo nadol 
 

Odstupte 1. Režim ponuky: prejdite nadol. 
2. Foto režim: priblíženie / oddialenie. 

Slot pre pamäťovú kartu Slot pre pamäťovú kartu Položte pozlátenú časť dopredu 
vložte kartu. 

HDMI Výstup HDMI Pre zobrazenie videa / fotografií 
pripojte kábel HDMI k televízoru 

držiak Montáž držiaka Namontujte fotoaparát na držiak. 
USB výstup Nabíjanie / Storage / cam 1. Ak chcete prezerať a nabíjať videá / 

obrázky, pripojte počítač pomocou 
kábla USB. 
2. Pripojte nabíjačku, fotoaparát sa 
zapne a nabije. 

Tlačidlo SOS Video zámok / WIFI zapnuté 1. Krátkym stlačením rýchlo uložíte 
video počas nahrávania. 
2. Stlačením a podržaním zapnete 
WIFI. 

3. Nabíjanie a používanie 
1.) Účtovanie: 
1.1: Pripojte nabíjačku zapaľovača k zapaľovaču cigariet; 1.2: Pripojte kábel USB k počítaču. 
Počas nabíjania sa rozsvieti zelená kontrolka LED a keď je zariadenie úplne nabité, kontrolka zhasne. Za plné nabitie cca. Trvá 
to 100 minút. 
2.) Návod na použitie 
Automatické zapínanie / vypínanie: Po aktivácii elektrického systému automobilu (po zapnutí zapaľovania) zariadenie spustí 
nahrávanie videa automaticky a uloží nahrávanie automaticky po zastavení vozidla. 
(Poznámka: Automatické zapínanie / vypínanie je zabezpečené tým, či je zapaľovač cigariet v aute zapnutý alebo vypnutý. Ak je 
zapnutý, zapne sa, ak nie, vypne ho.) 
Varovanie! 
U niektorých modelov automobilov sa zapaľovač cigariet nevypne automaticky po zastavení motora, takže sa jednotka nemôže 
automaticky zapnúť alebo vypnúť. V takom prípade kontaktujte servisné stredisko, aby problém vyriešil. 
3.) Manuálne nastavenie pred pripojením k nabíjačke 
3.1 Manuálne zapínanie a vypínanie 
Krátko stlačte tlačidlo napájania, rozsvieti sa červená kontrolka LED a zariadenie prejde do režimu videa. Na vypnutie stlačte a 
podržte tlačidlo, kontrolka zhasne. 
Upozornenie: V prípade nízkeho nabitia sa produkt po varovaní zobrazí automaticky. 
3.2 Nabíjanie pomocou kábla USB 
Vstavaná batéria vydrží cca. Môže sa používať na 7 minút, ak je to dlhšie, položte zariadenie na nabíjačku. 



4. capture Video Recording / Photo / prehrávanie 
Režim videa: V ľavom hornom rohu LCD monitora sa zobrazí ikona nahrávania videa. Krátko stlačte tlačidlo OK na spustenie 
nahrávania, červená kontrolka LED začne blikať. Ďalším stlačením OK záznam zastavíte. 
Postupnosť: Zapnutie - vstup do video režimu - krátkym stlačením OK spustite nahrávanie - opätovným stlačením Ok zastavte 
nahrávanie. 
Režim fotografie: Po zapnutí fotoaparát automaticky prejde do režimu videa a potom stlačením a podržaním tlačidla M 
prejdete do režimu fotografie. V ľavom hornom rohu LCD monitora sa zobrazí ikona snímania a môžete záber nasnímať 
krátkym stlačením tlačidla OK. Po nasnímaní obrázka LED indikátor raz zabliká. 
Poznámka: V režime video režimu zastavte nahrávanie, potom stlačte a podržte M pre vstup do fotografického režimu. 
Poradie: Zapnutie - vstup do režimu videa - dlhé stlačenie tlačidla M vstúpi do režimu fotografie - zhotovenie snímky stlačením 
tlačidla OK 
Prezeranie videa / obrázkov: Stlačením a podržaním tlačidla režimu (M) vstúpite do režimu prehrávania, v ľavom hornom rohu 
LCD displeja sa zobrazí ikona režimu: 
1. Pomocou tlačidiel hore / dole vyberte video alebo obrázok, ktorý chcete zobraziť. 
2. Krátkym stlačením tlačidla režimu (M) súbor vymažete alebo uzamknete alebo požiadate o prezentáciu. 
3. Prejdite do režimu prehrávania a krátkym stlačením tlačidla OK spustite video. 
Poznámka: V stave video režimu zastavte nahrávanie ako prvé, potom stlačte a držte M dvakrát pre vstup do režimu 
prehrávania. 
Postupnosť: Zapnúť - vstúpiť do režimu videa - dvakrát stlačte a podržte tlačidlo M, aby ste vstúpili do režimu prehrávania - 
vyberte súbor pomocou tlačidiel nahor / nadol a vyberte možnosť pomocou tlačidla režimu (M) - prehrajte súbor stlačením 
tlačidla OK 
5. Nastavenia v ponuke 
Nastavenia videa: Po vstupe do režimu Video krátko stlačte tlačidlo M a v pravom hornom rohu LCD monitora sa objaví modrá 
ikona videa. Môžete si vybrať z 10 nastavení: 
Rozlíšenie, nepretržité snímanie, fotografia, detekcia pohybu, parkovací režim, nahrávanie hlasu, pridanie dátumu do súborov, 
pridanie súradníc GPS do súborov, G-senzor, rýchlostná jednotka, LDWS, FCWS 
Pomocou rolovacích tlačidiel vyberte funkciu, krátkym stlačením OK ju otvorte, potom pomocou rolovacích tlačidiel znova 
nastavte príslušné nastavenie a stlačením OK potvrďte zmenu. 
Poznámka: V stave režimu Video zastavte nahrávanie a potom stlačením tlačidla M získajte prístup k nastaveniam videa. 
Rozlíšenie videa: 2880x2160 P24 / 1920x1080 P60 / 1920x1080 P30 / 1280x720 P120 / 1280x720 P60 / 1280x720 P30 
Nepretržité nahrávanie: vypnuté / 3 minúty / 5 minút / 10 minút 
EV expozícia: "+2,0", "+ 1,7", "+ 1,3", "+ 1,0", "+ 0,7", "+ 0,3", "0,0", "- 0,3", "- 0,7", "- 1,0 '' - 1,3 '' - 
1,7 "," - 2,0 "Celkom 13 úrovní. (Predvolená hodnota 0,0) 
Detekcia pohybu: zapnuté / vypnuté. Predvolené nastavenie: vyp. 
Keď fotoaparát zistí pohyb, začne nahrávať a ak nie je pohyb, zastaví sa. 
Parkovací režim: zapnuté / vypnuté. Predvolené nastavenie: vyp. 
Keď sa vozidlo otriasne a zapne sa parkovací režim v dôsledku nárazu, kamkordér zapne videorekordér na 1 minútu, potom 
uloží a uzavrie nahrávanie pred vypnutím zariadenia, aby sa súbor nedal prepísať. 
Nahrávanie zvuku: zapnuté / vypnuté. Predvolené nastavenie: Zapnuté. Pridať dátum: vypnuté / zapnuté. Predvolené 
nastavenie: Zapnuté. 
Pridať súradnice GPS: vypnuté / zapnuté. Predvolené nastavenie: Zapnuté. G-senzor: vysoký / stredný / nízky. Predvolené 
nastavenie: Stredná. Jednotka rýchlosti: km / h alebo m / h. Predvolené nastavenie: km / h. 
Systémové nastavenia: 
Po vstupe do video režimu stlačte dvakrát tlačidlo M a ikona videa sa objaví v pravom hornom rohu LCD monitora. Môžete si 
vybrať zo 14 nastavení: 
Wi-Fi, dátum / čas, nastavenie časového pásma, automatické vypnutie, podsvietenie, pípanie, jazyk, režim TV, poznávacia 
značka, frekvencia, ukladanie, formát, predvolené nastavenia, verzia. 
1. Pomocou tlačidiel hore / dole vyberte nehnuteľnosť, ktorú chcete nastaviť. 
2. Krátko stlačte tlačidlo OK, aby ste ho otvorili, potom pomocou posúvacích tlačidiel znova nastavte príslušné nastavenie. 
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte zmenu. 
Wifi: zapnuté / vypnuté. Predvolené nastavenie: vyp. 
Dátum / čas: formát: rok / mesiac / deň. Stlačením tlačidla OK ju otvoríte, pomocou smerových tlačidiel vyberte príslušný 
dátum / čas a potvrďte tlačidlom OK. Stlačením tlačidla M uložíte a opustíte menu (ak vyberiete predvolené nastavenia, údaje 
dátumu a času sa obnovia na predvolené hodnoty). 
Nastavenie časového pásma: UTC / GMT + 1: 00 - UTC / GMT + 12: 00 ， UTC / GMT + 0: 00 ， UTC / GMT - 1:00 - UTC / GMT-
12: 00. Predvolené nastavenie: UTC / GMT +8: 00. 
Automatické vypnutie: vypnutie / po 3 minútach / po 5 minútach / po 10 minútach. 
Ak sa nahrávanie videa zastaví a nevykonajú sa žiadne ďalšie nastavenia, videokamera sa automaticky vypne. Podsvietenie: 
vypnuté / 1 minúta / 3 minúty / 5 minút /. Predvolené nastavenie: 1 minúta. 
Pípnutie: zapnutie / vypnutie. Predvolené nastavenie: Zapnuté. Jazyk: anglický / čínsky atď. 



Režim TV: NTSC / PAL 
ŠPZ: Zadajte ŠPZ vozidla 
Frekvencia: 50 Hz / 60 Hz. Predvolené nastavenie: 60 Hz. Hosting: úplný / bezplatný / udalosť / videá / obrázky 
Formát: Vymažte všetky súbory na pamäťovej karte. (Vymazať, potom OK) Predvolené nastavenie: Obnovenie výrobných 
nastavení. (jasné, potom OK) Verzia: Podrobnosti o verzii fotoaparátu. 
Nastavenia fotografií: 
Po vstupe do video režimu stlačte a podržte tlačidlo M. V pravom hornom rohu LCD monitora sa zobrazí ikona fotografie. 
Potom opäť krátko stlačte tlačidlo režimu (M), čím vstúpite do ponuky nastavení fotografií. Môžete si vybrať z 12 nastavení: 
Časovač, Rozlíšenie, Burst, Kvalita, Ostrosť, Vyváženie bielej, Farba, ISO, Expozícia, Stabilizácia obrazu, Rýchly prehľad, Pridať 
dátum. 
Pomocou rolovacích tlačidiel vyberte funkciu, krátkym stlačením OK ju otvorte, potom pomocou rolovacích tlačidiel znova 
nastavte príslušné nastavenie a stlačením OK potvrďte zmenu. 
Upozornenie: Pred nastavením nezabudnite zastaviť nahrávanie videa. Časovanie: Single, 2 sec, 5 sec, 10 sec. Predvolené 
nastavenie: raz. 
Rozlíšenie: VGA (640 * 480), 1,3 M (1280 * 960), 2MHD (1920 x 1080), 3M (2048 * 1536), 5M (2592 * 1944), 8M (3264 * 2448), 
10M (3648 * 2736) ), 12 M (4032 x 3024) 
Nepretržité snímanie: zapnuté / vypnuté. Predvolené nastavenie: vyp. Kvalita: Dobrá / Normálna / Všeobecne 
Ostrosť: Silná / Normálna / Mäkká 
Vyváženie bielej: Auto / Obývacia izba / Zamračené / Svetlo volfrámu / Žiarivka Farba: Farba / Čiernobielo / Sépia 
ISO: Automaticky / 100/200/400 
Expozícia: "+2,0", "+ 1,7", "+ 1,3", "+ 1,0", "+ 0,7", "+ 0,3", "0,0", "- 0,3", "- 0,7", "- 1,0" '- 1,3', - 
1,7 "," - 2,0 "Celkom 13 úrovní (predvolená hodnota 0,0) Stabilizácia obrazu: zapnuté / vypnuté. Predvolené nastavenie: 
vypnuté. Rýchly prehľad: vypnuté / 2 s / 5 s. 
Pridať dátum: vypnuté / dátum / dátum a čas 
Nastavenia prehrávania: 
Po zapnutí dvakrát stlačte a podržte tlačidlo M. V pravom hornom rohu LCD monitora sa zobrazí ikona prehrávania. Potom 
opäť krátko stlačte tlačidlo režimu (M), čím vstúpite do ponuky nastavení. Môžete si vybrať z 3 nastavení: 
Odstrániť, uzamknúť, prezentácia. 
Vymazať: Vymazanie vybraného súboru / Vymazanie všetkých súborov. Predvolené nastavenie: odstránenie vybraného 
súboru. Uzamknúť: Uzamknúť vybraný súbor / Odomknúť vybraný súbor / Uzamknúť všetky súbory / Odomknúť všetky súbory. 
Prezentácia: 2 s / 5 s / 8 s 
6. Technické charakteristiky: 
Produkt: 4K a HD kamera 
G-senzor: zabudovaný (ukladá súbory v prípade núdze alebo kolízie, ktoré nie je možné neskôr odstrániť) 
Displej: 2,4 ”LCD šošovky: pozorovací uhol 150 ° 
Rozlíšenie fotografie: VGA / 1,3M / 2MHD / 3M / 5M / 8M / 10M / 12M 
Rozlíšenie videa: do 4M, 2880 x 2160 P24 / 1920 x 1080 P60 / 1920 x 1080 P30 / 1280 x 720 P120 / 1280 x 720 P60 / 1280 x 
720 P30 
Clona: F = 1,8 
Jazyk: angličtina / zjednodušená čínština atď. 
Video kodek (formát kompresie): H.264, MP4 Farba: Farba / Monochromatický / Sépiový 
Nepretržité nahrávanie: podpora nepretržitého nahrávania 
Automatické zapínanie / vypínanie: zariadenie sa zapína pri naštartovaní vozidla a vypína sa pri zastavení 
Podpora detekcie pohybu Podpora funkcie Rok / Mesiac / Deň / Hodina / Minúta Formát fotografie: JPG 
Pamäťová karta: karta TF, trieda 10 alebo vyššia. Maximálna podpora: podpora 64 GB mikrofónu 
Podpora reproduktorov GPS: vstavaný 
Port USB: 1 - úložný priestor, 2 - nabíjanie, 3 - zapínanie a nahrávanie videa Sieťové rozhranie: 5V, 1,5A 
Batéria: zabudovaná podpora Li-ion parkovacieho režimu 
Prevádzková teplota: -10 ° C až 60 ° C 
7. Nainštalujte a používajte softvér GPS (iba pre fotoaparáty s jednotkou GPS) 
1. Nainštalujte prehrávač videa. 
2. Skopírujte program do počítača a nainštalujte ho. 
Používanie softvéru: 
1. Otvorte prehrávač videa a nainštalujte ho prvýkrát. 
2. Kliknite na File (Súbor) a potom na Open (Otvoriť). 
8. Stiahnite si aplikáciu do svojho smartfónu 
A. Stiahnutie do telefónu so systémom Android 
1. Otvorte Obchod Google Play a vyhľadajte výraz „Lerccenker“ alebo si prečítajte 2D kód uvedený nižšie. 
B. Stiahnutie do telefónu iOS 



1. Otvorte Apple Store a vyhľadajte výraz „Lerccenker“ alebo si prečítajte dvojrozmerný kód uvedený nižšie. 
2. Ak chcete po úspešnom stiahnutí získať prístup k obrázkom uloženým na mobilnom telefóne pomocou aplikácie 
„Lerccenker“, stlačte tlačidlo OK. 
Poznámka: Nezabudnite vybrať OK, inak nebudete môcť zobraziť obrázky stiahnuté aplikáciou. 
9. WIFI pripojenie 
A. Pre telefóny s Androidom 
1. Otvorte aplikáciu „Lerccenker“, kliknite na „Prepnúť pripojené zariadenia“ a potom na „Nastavenia WiFi“. 
2. Po nastavení WiFi vyberte rozhranie nastavení pripojenia, nájdite zariadenie s názvom GS63H- ... a potom zadajte heslo: 
12345678. 

3. Stlačte „Pripojiť“ a telefón a kamera sa spoja. Po stlačení tlačidla späť sa zobrazí snímka obrazovky. 
B. Pre telefón Apple iOS 
1. Zadajte nastavenia WiFi, vyhľadajte hotspot WiFi, vyberte Wi-Fi vo fotoaparáte (GS63H….) A potom zadajte heslo: 
12345678. 
2. Na zobrazenie obrazovky videa otvorte aplikáciu „Lerccenker“. 
Používanie bezdrôtového pripojenia 
Prejdite na „Nastavenia“ a nastavte vlastnosti podľa pokynov uvedených nižšie. 
A. Východisková 
1. Nastavenie času: Po prechode na „Nastavenie času“ si môžete vybrať z dvoch možností: „Zrušiť“ a „Nastavenie času“. 
Prejdite na „Nastavenie času“ a synchronizujte čas. 
komentár: 
Aby produkt zaznamenal správny čas a dátum v prípade dopravnej nehody, aktualizujte čas synchronizáciou zariadenia a 
mobilného telefónu pred použitím. 
2. Rozlíšenie videa: Kliknite na „Rozlíšenie videa“, vyberte ten, ktorý vám vyhovuje (2880 * 2160 alebo 1920 * 1080 60P) a 
stlačením tlačidla OK výber potvrďte. 
Rozlíšenie môžete upraviť aj kliknutím na ikonu „Kvalita videa“ v pravom hornom rohu obrazovky. 
3. Nepretržité nahrávanie: Kliknite na „Video Loop Record“, kde si môžete vybrať z možností OFF / 3 min / 5 min / 10 min. 
Predvolené nastavenie je 3 minúty, ak chcete nastaviť niečo iné, vyberte príslušné nastavenie a stlačte tlačidlo OK. Nahraté 
video bude rozdelené do niekoľkých menších videoklipov podľa zadaného časového obdobia. 
Poznámka: Ak je nepretržité nahrávanie vypnuté („OFF“), nahraté video sa neobnoví. Produkt uloží nahrávky, až kým sa 
pamäťová karta nezaplní, a potom automaticky zastaví nahrávanie. 
4. Nastavenia systému: Možnosť „Predvolené nastavenie“ vám umožňuje resetovať všetky vlastnosti na pôvodné hodnoty 
nastavenia. Pomocou možnosti „Format“ môžete vymazať všetky súbory na pamäťovej karte. V ponuke systémových nastavení 
vyberte položku „Predvolené nastavenie / formát“ a výber potvrďte kliknutím na tlačidlo Obnoviť / formátovať 
B. Nastavenia nahrávania: 
1. Nahrajte video: Kliknite na ikonu  a spustí sa nahrávanie videa. Ak znova kliknete na ikonu , kamera zastaví 
nahrávanie. Kliknutím na ikonu  získate prístup k nastaveniam videa. 

2. Hlasový záznam: Funkciu zapnete / vypnete kliknutím na ikonu  alebo stlačením ikony  v hornom rohu obrazovky. 
3. G-senzor: Kliknite na “G-senzor”, zvoľte citlivosť, ktorá vám vyhovuje (OFF-Off / Low-Low / Mid-Medium / High-High) a 
stlačte OK. 
C. Použite po nastavení 
1. Video: 

Kliknite na ikonu kamery  v dolnej časti navigačnej ponuky a potom prejdite do rozhrania nahrávania videa, aby ste videli 
video v reálnom čase. 
2. Rýchle zobrazovanie: 

Kliknutím na ikonu  v hornej časti navigačnej ponuky rýchlo vytvoríte snímku. Tieto snímky sa uložia do pamäte telefónu. 
3. Zobraziť súbor: 
V ukážke kliknite na ikonu priečinka v dolnej časti navigačnej ponuky a potom vstúpte do režimu prehrávania. Tu môžete 
sledovať zaznamenané videá online alebo si ich stiahnuť do svojho mobilného telefónu. 
10. Často kladené otázky 
- Produkt nesníma fotografie a videá. 



Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok miesta a či nie je uzamknutá. 
- Zastaví sa automaticky počas nahrávania. 
Kvôli veľkému množstvu údajov vo vysokom rozlíšení použite vysokorýchlostnú pamäťovú kartu C10 TF kompatibilnú s SDHC. 
Na karte TF sa zobrazí C10. 
- Pri prezeraní obrázka alebo videa sa na LCD monitore zobrazí „Nesprávny súbor“. Nahrávanie nie je dokončené z dôvodu 
chyby pamäťovej karty, naformátujte svoju TF kartu. 
- Rozmazaný obrázok. 
Pred namontovaním skontrolujte, či nie sú šošovky znečistené alebo odtlačky prstov, a vyčistite ich. 
- Pri snímaní oblohy alebo mokrej krajiny je obrázok tmavý. 
Nahrávanie môže mať vplyv na veľmi rozdielne farebné priestory, preto nastavte v ponuke príslušný „EV“. 
- Farby na obrázku nie sú dobré v podmienkach oblačnosti alebo osvetlenia v interiéri. Skontrolujte nastavenie vyváženia 
bielej. 
- Horizontálne pruhy rušia obraz. 
Táto chyba je spôsobená nesprávne nastavenou frekvenciou. V závislosti od vašej miestnej siete nastavte frekvenciu na 60 
alebo 50 Hz. 
- Zariadenie zamrzne. 
Reštartujte produkt pomocou tlačidla reštartu. 
Riešiť bežné problémy 
Odporúčanie: Produkt má podporu pamäťovej karty microSD 8-64G, preto používajte kvalitnú kartu, ako je napr. Kingston, 
SanDisk, Samsung atď. Ak systém potrebuje rýchlo čítať a zapisovať údaje, použite 10-rýchlostnú vysokorýchlostnú pamäťovú 
kartu. Nevyberajte ani nevkladajte kartu, keď je systém v prevádzke, pretože to môže kartu poškodiť. 
1. Fotoaparát nie je po naštartovaní vozidla napájaný: skontrolujte, či je produkt správne pripojený. 
 2. Po zapnutí zariadenie nemôže zaznamenať video: skontrolujte, či je vložená pamäťová karta alebo či je potrebné 
naformátovať. Ak je pamäťová karta poškodená, vložte novú kartu. 
3. Ak je produkt zasiahnutý alebo inak poškodený, stlačením tlačidla „reset“ reštartujte. 
4. Rozmazané, rozmazané video: čisté šošovky a čelné sklo. 
5. Po stlačení tlačidla napájania sa produkt nenabíja: Skontrolujte pripojenie a napájanie. 
6. Obrázok nasnímaný pomocou aplikácie nie je jasný alebo nedostupný: znížte počet programov bežiacich na pozadí 
mobilného telefónu alebo ponechajte telefón v blízkosti fotoaparátu alebo zatvorte aplikáciu a reštartujte ju. 
Varovanie! 
Tento produkt je vhodný na nahrávanie videa, zvukových a iných dopravných informácií, súbory je možné použiť iba v prípade 
nehody. 
Špeciálna verzia: Počas normálneho stavu nahrávania musí zariadenie zaznamenávať súbory. Súbory môžu byť poškodené 
alebo stratené v nasledujúcich situáciách: 
1. Ak počas nahrávania vyberiete pamäťovú kartu, bude posledný súbor poškodený alebo vymazaný. 
2. Ak sa počas nahrávania vypne napájanie, posledný súbor bude poškodený alebo vymazaný. 
3. Ak je produkt počas nahrávania tvrdo zasiahnutý, obrazové a zvukové súbory sa poškodia alebo odstránia. 
4. Ak je produkt počas nahrávania tvrdo zasiahnutý, po ktorom sa pamäťová karta nedetekuje, video a zvukové súbory sa 
poškodia alebo odstránia. 
Súbory slúžia iba na pomoc, výrobca nezodpovedá za žiadnu stratu údajov v dôsledku nesprávneho použitia. 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a iných nehôd, pri používaní tohto produktu vždy dodržiavajte pokyny 
uvedené nižšie. 
• Zariadenie je citlivé technické zariadenie, chráňte ho pred pádmi a nárazmi. 
• Nevystavujte zariadenie silným elektromagnetickým alebo Rádiové vlny. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia alebo 
poškodenie zaznamenaných záberov. 
• Nevystavujte zariadenie extrémne vysokým alebo nízkym teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. 
• S touto jednotkou používajte značkovú pamäťovú kartu Micro SD. Podpora produktov od neznámych výrobcov nie je 
zaručená. 
• Chráňte kartu Micro SD pred magnetizmom, pretože by to mohlo poškodiť údaje uložené na karte. 
• Ak spozorujete, že sa prístroj počas nabíjania prehrieva alebo vydáva dym alebo nepríjemný zápach, okamžite ho odpojte, 
aby ste zabránili požiaru! 
• Nenechávajte prístroj v dosahu malých detí (najmä počas nabíjania alebo výmeny dát v počítači, kde kábel USB používaný na 
nabíjanie / kopírovanie súborov môže spôsobiť poškodenie alebo zásah elektrickým prúdom). 
• Zariadenie nie je hračka! Vo všetkých prípadoch ho môžu deti používať iba pod dohľadom rodičov! Spotrebič a jeho 
príslušenstvo, ako aj časti balenia, uchovávajte mimo dosahu malých detí, pretože malé časti môžu spôsobiť udusenie alebo 
iné zranenie! 
• Prístroj skladujte na chladnom, suchom a bezprašnom mieste. 
• Vždy si zálohujte dôležité nahrávky! Výrobná spoločnosť nezodpovedá za stratu údajov ani nevykonáva obnovu ani 
zálohovanie údajov. 



• Pri pripájaní zariadenia vždy skontrolujte, či je zariadenie bezpečne pripevnené. Nesprávne pripevnené zariadenia sa môžu 
poškodiť a spôsobiť zranenia! 
 ÚDRŽBA 
• Pred vykonaním údržby odpojte nabíjací kábel USB zo zariadenia. 
• Spotrebič udržiavajte mimo dosahu vysokých zdrojov tepla. 
• Chráňte kábel USB a adaptér nabíjačky cigariet. Kábel veďte tak, aby naň nemohol šliapať alebo aby ho poškodili iné 
zariadenia umiestnené na ňom alebo vedľa neho. 
• Venujte osobitnú pozornosť káblu na konektore zariadenia. 
• Pokiaľ nepoužívate nabíjačku na nabíjanie, odpojte všetky použité adaptéry z cigaretového zapaľovača. 
Čistenie displeja 
• S displejom manipulujte opatrne. Kryt displeja je vyrobený z plastu a môže byť poškriabaný alebo zlomený. 
• Na odstránenie odtlačkov prstov a iných nečistôt použite mäkkú, hladkú handričku, napríklad handričku. handrička na 
čistenie šošoviek fotoaparátu. 
• Ak používate všeobecnú čistiacu súpravu, uistite sa, že sa čistiaca tekutina nedotýka priamo displeja. Vlhkú handričku 
navlhčite tekutinou. 
Čistenie zariadenia 
• Vonkajšiu časť zariadenia (okrem obrazovky) môžete vyčistiť navlhčenou tkaninou. 
Distribútor: S.M.Power Kft. 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. 
www.smpower.eu 
 
 
 
 
 


