Návod k použití Černá skříňka zpětné zrcátko HD
Popis produktu:

1. Mi
2. OK
3. MODE
4. MENU

5. DOWN
6. UP
7. POWER
8. Slot na TF kartu

9. USB port
10. zadní část
11. reproduktor
12. objektiv

13. RESET
14. světlo

Speciální funkce
Automatické zapnutí a vypnutí – připojením přístroje do automobilu se automaticky zapne,
odpojením uloží záznam a automaticky se vypne.
Detekce pohybu – pokud v pohotovostním režimu objektiv zaznamená pohyb, automaticky se zapne.

Video a foto – základní instrukce
Stisknutím tlačítka „Power“ se přístroj zapne a rozsvítí se modrá kontrolka. Pro vypnutí stiskněte opět
„Power“, přístroj se vypne a kontrolka zhasne. Pokud je nízký stav baterie, přístroj se automaticky
vypne.
Video – Krátce stiskněte „Mode“, v levém horním rohu se zobrazí ikona kamery. Krátkým stiskem
„OK“ se kamera zapne a místo ikony kamery začne blikat červená tečka.
Foto - Krátce stiskněte „Mode“, v levém horním rohu se zobrazí ikona fotoaparátu. Stiskem „OK“
pořídíte fotografii.
Přehrávání videí a fotografií – Krátkým stiskem „Mode“ se dostanete do režimu přehrávání, ikona
Replay. Tlačítky „Up/Down“ zvolte požadovaný soubor a tlačítkem „OK“ jej přehrajete.
Nastavení - Krátce stiskněte „Menu“ ke vstupu do nastavení videa, ikona videa ve žlutém pozadí.
Krátce stiskněte „Menu“ znovu a vyberte nastavení. K opuštění nastavení stiskněte „Mode“.
V nastavení můžete změnit datum a čas, pomocí tlačítek „Up/Down“. Tlačítkem „OK“ potvrďte.

Režim USB
Připojte přístroj pomocí USB kabelu k počítači, stiskněte „Power“. Přístroj se automaticky nastaví do
režimu USB. V tomto režimu můžete buď prohlížet videa a fotografie nebo nahrávat a fotit.

Nabíjení
Jsou tři možnosti nabíjení přístroje, červený indikátor svítí, pokud se nabíjí. Doba nabíjení je cca 180
minut. Po nabití, červená kontrolka automaticky zhasne. Nabíjet lze pomocí napájecího adaptéru,
pomocí USB kabelu přes počítač a pomocí auto nabíjení.
Pokud přístroj nepracuje správně, vytáhněte baterii nebo stiskněte tlačítko „Reset“ a přístroj se vrátí
do normálu.

