
 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

 

Ďakujeme, že ste si vybrali AZDOME. Držíme krok s trendmi na trhu, aby sme maximalizovali používateľskú skúsenosť 
a kapacitu zaťaženia servisného systému. Robíme to všetko preto, aby sme používateľom poskytli čo najúplnejší 
zážitok, pohodlnejšie a bezpečnejšie. 

 



 

Dôležité bezpečnostné pokyny 
 

1. Výrobok nie je vodotesný, nikdy ho nevystavujte dažďu alebo vlhkosti. 
2. Výrobok je určený pre motorové vozidlá, nikdy ho neinštalujte tam, kde by mohol brániť vodičovi vo výhľade 

alebo prípadne spôsobiť výbuch airbagu. 
3. že vás počas jazdy nerozptyľuje žiadne iné zariadenie . 
4. Uistite sa, že šošovka fotoaparátu produktu je vždy čistá a nie je ničím blokovaná. 
5. Nikdy nevystavujte zariadenie na dlhší čas priamemu slnečnému žiareniu, kde môže teplota dosiahnuť 60 °C. 
6. Nezabudnite skontrolovať a vyčistiť produkt vrátane SD karty, aby ste sa uistili, že záznam funguje správne. 
7. Produkt nikdy nerozoberajte ani neupravujte. 
8. Objektív fotoaparátu určite nastavte tak, aby z oblohy vyzeral čo najnižšie, pretože ak to neurobíte, slnečné 

lúče z povrchu znehodnotia obraz fotoaparátu. 
9. Pred inštaláciou zariadenia odstráňte všetko z palubnej dosky, pretože odraz týchto predmetov na čelnom skle 

bude rušiť obraz kamery. 
10. Vyhnite sa akémukoľvek kontaktu s objektívom fotoaparátu. 
11. Nahrávky vytvorené zariadením sú len pre osobné použitie. 
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Čo je v krabici? 



 

Ovládacie prvky a displeje 

 

1. 3M lepiaci držiak 
2. microSD kartu 
3. Micro USB port 
4. Vstup pre zadnú kameru 
5. Prepínač WiFi a multifunkčné tlačidlo 
6. Prvý fotoaparát 
7. LED napájania / nahrávania (červená) 
8. LED stavu GPS (zelená) 
9. mikrofón 
10. Tlačidlo Reset 

 

Popis tlačidiel a funkcií 



1. Reset : Ak sa počas prevádzky zariadenia zistí chyba a chcete ho reštartovať, stlačte tlačidlo Reset . V inom 
prípade sa zdržte stlačenia tlačidla. 

2. Mikrofón: Hlasový záznamník. 

3. Konektor zadnej kamery: Pripojte zadnú kameru k zariadeniu pomocou kábla pre dvojkanálový záznam a 
parkovanie. 

4. Nahrať udalosť - Krátko stlačte tlačidlo . 

Vypnutie a zapnutie mikrofónu - Dvakrát krátko stlačte tlačidlo. 

Prepnúť na WiFi 5G / 2,4G – trikrát krátko stlačte tlačidlo. 

Formátovanie microSD karty – Stlačte a podržte na 8 sekúnd. 

5. USB port: Tu môžete pripojiť autonabíjačku ku kamere (DC 5V, 2,5A) a tiež na prenos dát. 

Vybavenie a ďalšie pokyny 

Pred inštaláciou 

1. Zastavte auto 
2. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. 
3. Opatrne odstráňte ochrannú fóliu z objektívu fotoaparátu. 
4. Uistite sa, že SD karta vložená v zariadení je vložená správne.V prípade, že karta nie je vložená správne, môže 

dôjsť k poškodeniu zariadenia a karty. 

Poznámka : Nevyberajte kartu MicroSD počas prevádzky, pretože to môže spôsobiť zamrznutie alebo poruchu 
zariadenia. 

 

Poznámka: S týmto zariadením používajte iba vysokorýchlostnú kartu MicroSD (trieda 10) . 

Umiestnenie kamery 

Ak je to možné, umiestnite kameru do stredu čelného skla pre správne umiestnenie, ako je znázornené na obrázku. 
Vo všetkých prípadoch sa uistite, že oblasť pokrytá šošovkou fotoaparátu na čelnom skle je čistá. 

 

 

 

 

 

Zariadenia na nabíjanie auta 

Zapojte autonabíjačku do zapaľovača cigariet, zariadenie zistí pripojenie hneď po zapnutí zapaľovania. 



 

 

 

 

 

  

Poznámka: Kábel nabíjačky do auta môžete pri zapájaní zariadenia viesť na okraji čelného skla. 

Montáž voliteľnej zadnej kamery 

Ak je to možné, skúste umiestniť zadnú kameru do stredu 
čelného skla, ako je znázornené na obrázku, pri montáži dávajte 
pozor na smer. Kábel môžete jednoducho viesť aj po streche. 

 

 

 

 

Zachyťte voliteľnú zadnú kameru 

1. Pred pripevnením kamkordéra vyčistite povrch. 

2. Odstráňte ochrannú vrstvu lepidla 3M zo základne fotoaparátu. 

3. Pevným pohybom zatlačte nohu na zadné sklo, výstup AV kábla by mal byť na pravej strane a smerovať dozadu. 

4. Pripojte zadnú videokameru pomocou AV kábla. 

5. Ak je to možné, káble schovajte, aby neprekážali vo výhľade. 

6. Upravte uhol kamery (vertikálne a horizontálne), aby ste získali čo najlepší obraz. 

Odporúčame, aby bol fotoaparát nasmerovaný mierne nadol asi 10 ° pod úrovňou očí. 

 

 

Poznámka: Používajte iba model fotoaparátu W04 vyrobený spoločnosťou AZDOME. 

Inštalácia voliteľnej súpravy káblov 

Ak chcete zariadenie používať ako cúvaciu kameru, budete potrebovať voliteľný káblový zväzok, ktorý je možné 
zakúpiť samostatne, kontaktujte našich predajcov. 



Poznámka: Na pripojenie káblového zväzku je potrebná minimálna odbornosť v automobilovej elektronike, preto 
odporúčame, aby inštaláciu vykonala kvalifikovaná osoba. 

1. Nájdite poistkovú dosku na vašom aute. 

Poznámka: Umiestnenie poistkovej dosky sa môže líšiť v závislosti od auta, jej umiestnenie možno vysvetliť iba 
technikovi automobilu. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pripojte ŽLTÝ kábel k trvalej poistke, ČERVENÝ kábel k poistke so spínačom zapaľovania a ČIERNY kábel k 
kovovej uzemňovacej skrutke. 

 

žltý kábel k batérii (+) . 

Červený kábel na zapálenie . 

Čierny kábel je zem . 

 

Poznámka: Používajte iba postroj W05 dodávaný spoločnosťou AZDOME. 

Pripojte sa k PC 

Ak pripojíte zariadenie k počítaču a stlačíte funkčné tlačidlo, počítač ho rozpozná ako externý disk. 

Všetky videá nájdete v priečinkoch Lock / Video / Photo / Parking. 

Videá nájdete v priečinku Video. 

Všetky záznamy udalostí nájdete v priečinku Lock . 

Nahrané záznamy z parkovania nájdete v priečinku Parkovanie. 

Fotografie nájdete v priečinku Fotografie. 

Používanie aplikácie 

Aplikácia AZDOME ( https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.blackview.azdome) vám umožňuje 
ovládať kameru cez WiFi. 



Pomocou aplikácie si môžete jednoducho prezerať svoje nahrávky, triediť ich cez súbory alebo prehrávať, prípadne si 
ich môžete dokonca stiahnuť na vstavanú MicroSD kartu , po ktorej si ju dokonca môžete prezerať na svojom telefóne. 
Pomocou aplikácie môžete dokonca vykonať nastavenia na svojom zariadení. WiFi prístup fotoaparátu je predvolene 
vypnutý. 

 

Poznámka: Najvzdialenejší bod , z ktorého je ešte možné pripojiť fotoaparát a mobilný telefón, je 10 metrov. 

Poznámka: Stlačením tlačidla WiFi na fotoaparáte na 5 sekúnd zapnete prístup k sieti Wi-Fi. 

1. Nájdite aplikáciu AZDOME Vision v Obchode Play (a v obchode App Store pre zariadenia iOS). 

2. Prejdite do nastavení WiFi vášho telefónu a pripojte sa k prístupovému bodu fotoaparátu počnúc AZDOME, 
predvolený kód je 12345678 

3. Otvorte AZDOME a klepnite na fotoaparát. 

 

 

 

Domovská obrazovka 

Ak je váš mobilný telefón pripojený k fotoaparátu, 

obraz z kamery sa zobrazí na domovskej obrazovke. 

 

 

 

 

 

 

 

 fotoaparát 

Klepnite na živý záznam 

urobiť bleskové výstrely a a 

nastavenie. 

 

 

 

 



 

 

 

Pozrite si stiahnuté videá 

Klepnutím na kartu stiahnutých videí 

zobraziť stiahnuté videá 

keď fotoaparát nie je pripojený k telefónu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizovať aplikáciu 

Aplikácia sa často aktualizuje, čo je pre vás 

samozrejme vas nic nestoja. 

Ak máte nejaké skúsenosti s jeho používaním 

mať návrhy na zlepšenie aplikácie 

kontaktujte náš zákaznícky servis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Používanie stolného prehrávača 

Stiahnite si náš hráčsky program (https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.blackview.azdome) z našej 
webovej stránky. Ak chcete prehrať záznamy GPS, nainštalujte stiahnutý prehrávač do počítača. GPS modul vo 
fotoaparáte zaznamenáva vašu rýchlosť, smer jazdy, polohu a údaje poskytované G-senzorom a záznam, ktorý ste 
zaznamenali počas prehrávania. 

 

Prístup k nahrávkam 

Pred prehrávaním nahrávok v prehrávači sa uistite, že sú súbory ľahko dostupné. Nahrávky nahrané na MicroSD kartu 
si tiež môžete jednoducho prezerať pomocou čítačky SD kariet v počítači. 

 

Pozrite si nahrávky 

1. Spustite prehrávač. (Dvakrát kliknite na ikonu aplikácie na pracovnej ploche.) 

 

Pre zobrazenie mapy sa uistite, že je váš počítač pripojený k internetu. 

1. Kliknutím na ikonu Otvoriť zobrazíte súbory v AZDOME. 

2. Kliknutím na tlačidlo PLAY spustíte prehrávanie. 

Kliknutím na ikonu ' Snímka ' vytvoríte fotografie záberu, tieto fotografie sa automaticky uložia do priečinka s 
názvom ' Snímka obrazovky '. 

Tento priečinok nájdete v koreňovom adresári prehrávača AZDOME. 

 

 

 

 

 



Aktualizácia firmvéru (https://www.azdomes.com/pages/support/) 

firmvéru : 

1. Skopírujte extrahované. bin do koreňového adresára MicroSD karty. 

2. Vložte MicroSD kartu do zariadenia a pripojte nabíjací kábel. 

3. Zariadenie sa zapne a na obrazovke uvidíte dva pruhy procesu. 

4. Po aktualizácii sa zariadenie automaticky vypne. 

 

často kladené otázky 

1. Ak vás kamera požiada, aby ste ju odpojili a znova pripojili, vždy to urobte so zastaveným motorom, inak môže 
dôjsť k poškodeniu alebo poruche fotoaparátu. 

2. Používajte iba príslušenstvo dodávané spoločnosťou AZDOME a fotoaparát nikdy nerozoberajte. 

3. Počas používania sa vyhýbajte vysokým teplotám, vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu a nízkym 
teplotám. (Nikdy nenechávajte zariadenie v aute cez noc!) 

4. Nerozoberajte, nedrvte ani nevhadzujte do ohňa. Zariadenie nepoužívajte, ak je batéria veľmi vybitá. 

Problém Dôvod Riešenie 
Nepretržité nahrávanie nefunguje. Nepretržité nahrávanie je vypnuté 

alebo je pamäť plná. 
Skontrolujte čas nahrávania alebo 
zapnite nepretržité nahrávanie, 
prípadne zvýšte citlivosť G-senzora. 

Žiadny obraz pri pripájaní alebo 
odpájaní fotoaparátu. 

AV konektor je skĺznutý alebo je 
kamkordér vypnutý. 

Skontrolujte nastavenia kábla a 
fotoaparátu. 

Zaseknutý obraz, pomalý fotoaparát. MicroSD karta nie je správna. Používajte iba MicroSD kartu C10 s 
minimálnou kapacitou 8 GB. 

Pri cúvaní je obraz čierny. Problém s káblom alebo nízka 
úroveň nabitia môže spôsobiť určité 
rušenie káblov. 

Skontrolujte kabeláž, nabite 
zariadenie a pokúste sa odfiltrovať 
akékoľvek rušenie. 

Keď je fotoaparát zapnutý, obraz je 
čierny. 

Ponechali ste šetrič obrazovky ako 
predvolený. 

Ak chcete, môžete ho vypnúť v 
menu. 

 

Výluky 

Kamera zachytáva zvuk a obraz, keď je vozidlo v pohybe. Záznamy o nehodách možno použiť len ako doplnkovú 
referenciu. 

Poznámka: Na nahrávanie nahrávok musí byť zariadenie v režime nahrávania. 

Aj keď sa obraz môže poškodiť alebo stratiť v nasledujúcich prípadoch : 

1. Počas nahrávania vytiahnete MicroSD kartu. 

2. Ak počas nahrávania zariadenie nevypnete správne, posledné video sa môže poškodiť alebo dokonca stratiť . 

3. V prípade kolízie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia, čo má za následok stratu alebo poškodenie 
posledného výstrelu. 

4. Spadol vám fotoaparát alebo ste v zariadení použili poškodenú pamäťovú kartu, čo môže poškodiť alebo 
stratiť posledné zaznamenané video. 

Poznámka: Toto záznamové zariadenie fotoaparátu je možné použiť len na zaznamenávanie referenčných obrázkov. 
Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadnu stratu údajov , ktorá môže vyplynúť z nesprávneho používania. 



Zákaznícky servis: SMPower Kft. 1138. Budapest, Karikás Frigyes utca 11. 

Kontaktné informácie: + 36 1 284-05-11  
+ 36 1 287-83-39  
+ 36 1 287-81-31  
+ 36 30 524-64-34     

 

 

dovozca; 
SMPower Kft 

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 

 


