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2 kanálová minikamera a 

rekordér do auta či 

motocyklu C6  
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Kontakt na dodavatele:  

SHX Trading s.r.o.  
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1. Zobrazení přístroje   

1.1 Celkový pohled   

1. Tlačítko MENU/zpět  

2. T. nahoru/plus  

3. T. OK/mode  

4. T. dolu/mínus  

5. Reproduktor a mikrofon  

6. LED dioda  

7. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení/diody  

8. Slot na pam. kartu  

10. Reset  

11.-14. konektory pro připojení kamer (žluté), napájení (červený) a dálkového ovladače (černý)  

2. Rychlý start    

• Připojte kamery a napájení (USB/autobaterie - v balení je i kabel s převodníkem na 5V).  

• Vložte do zařízení paměťovou kartu. Ta se po vložení sama zformátuje.  

• Kamera se po připojení napájení automaticky zapne a začne nahrávat záznamy. Lze ji 

vypnout dlouhým stiskem tlačítka [7].  

3. Podrobný návod  

3.1 Základní zapojení  

1. Kamery a napájení se připojují do kabelu na pravé straně 

DVR.  

2. Horní konektor slouží pro pravou kameru a spodní pro 

levou.  

3. Červený konektor slouží pro připojení napájení.  

9 .  Konektor pro připojení GPS   antény (není součástí balení)   
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4. Do horního závitu zasuňte držák a kameru připevněte  na požadované místo pomocí 

nálepky na horní straně držáku.   

3.2 Vložení a formát paměťových karet  

1. Kameru vložte do slotu [8].   

2. Po zapnutí zařízení se karta automaticky zformátuje.  

3.3 Pohotovostní obrazovka, nahrávání a přehrání záznamů  

1. Na pohotovostní obrazovce jsou k vidění informační ikony (rozlišení, korekce expozice, 

vložená pam. karta, baterie) a v dolní části displeje datum a informace o aktuálním 

nahrávání. Nahrávání se spustí automaticky po zapnutí. Tlačítkem [3] jej lze zastavit a poté 

zase spustit.  2. Záznamy lze přehrát po dlouhém stisku tlačítka [3] (nahrávání musí být 

zastavené). Šipkami lze mezi záznamy přepínat a krátkým stiskem tlačítkem [3] si  záznam 

přehrajete. Přehrávání zastavíte tlačítkem [1] a zpět na úvodní obrazovku se dostanete 

dlouhým stiskem tlačítka [3]. Záznamy lze samozřejmě také stáhnout do PC z pam.  

karty pomocí čtečky pam. karet (ta je součástí balení).  

3. Velikost záznamu je cca 250 MB/minuta. Záznam obsahuje záznamy z obou kamer.  

3.4 MENU  

1. Do menu se dostanete dlouhým stiskem tlačítka [1]. Zařízení musí být zapnuté a 

nahrávání záznamu zastavené.   

2. V MENU se pohybuje šipkami, do MENU2 přeskočíte krátkým stisknutím tlačítka [1]. 

Dalším stiskem poté menu opustíte a zařízení se vrátí na úvodní obrazovku.  

3. Nastavení je možné měnit najetím na požadovanou volbu a následným stisknutím 

tlačítka [3] (po stisknutí vyskočí nabídka, vy šipkami vyberete požadované nastavení - 

např. rozlišení záznamu – a toto nastavení potvrdíte opětovným krátkým stiskem 

stejného tlačítka).  

4. Položky MENU1 (Video):  

Parametr  Možné nastavení  Vysvělení  

Size  VGA / D1 / HD  Nastavení rozlišení  

Timestamp:  Date&Time / Off  časová známka na záznamech  

Rec Sound  On / Off  nahrávání zvuku on / off  

G-Sensitivity  Off / Low / Medium / High  nastavení citlivosti / vypnutí akcelerometru  

Parking Mode  On / Off  zapnutí parkovacího hlídače  

Brightness  + / -  Nastavení jasu obrazu kamer (lze nastavit pro každou zvlášť)  

Položky MENU2 (Setup):  

• Format - zformátování pam. karty  

• Screensaver - nastavení doby, za kterou se má vypnout displej (příp. je možnost 

volby „OPEN“ -stále zapnutého displeje)  

• Beep - zvuk tlačítek (zap./vyp.)  

• Language - jazyk  

• Auto Off - automatické vypnutí (1-5minut/nikdy)  
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• Sys. Reset - reset zařízení  

• Light Freq. - frekvence světla (50/60 Hz)  

• Date Input - datum  

• Timezone - časová zóna  

• Version - zobrazení verze SW  

3.5 Parking MODE  

1. Po vypnutí motoru se kamera po 3 minutách přepne do Parking Módu.  

2. Video záznamy během Parking módu budou snímat záznamy s frekvenci 1 snímek/s, aby 

se šetřila paměť a baterie.  

3.6 Zapnutí, vypnutí a LED dioda  

1. Červeným postranních tlačítkem [7] lze zařízení vypnout a zase zapnout (dlouhým 

stiskem).  

2. Tímto tlačítkem lze také ovládat přední LED diodu - rozsvítit a zhasnout jí lze krátkým 

stiskem.   

  

4. Specifikace  

2“ displej  HD rozlišení záznamů  

2 Mpx CMOS sensor  Slot na pam. kartu (až 32 GB)  

Úhel záběru kamer 120°  Napájení přes baterii/USB  

Reproduktor a mikrofon  Formát videa .AVI   

G-sensor  Výdrž baterie cca 60 minut  

  

5. Doporučení a FAQ  

6. Závěrečná ustanovení  

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie Kamery do 

auta.  

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  

  

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou 

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.  

  

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné 

rozmnožování podléhá schválení touto společností.  
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