
                                                                                   Návod k obsluze
T926C - Minikamera se záznamem do auta

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: Tato kamera DVR má 4 nové funkce kromě základních:
1) HD 1080P, 30 snímků za sekundu, MOV Vysoká kvalita obrazu, HD
Rozlišení, IR Rozhraní, HDMI HD
2) Zkratka uzamkne nebo odemkne videoklip záznamu
3) Funkce monitorování parkovací plochy: po zapnutí funkce monitorování parkovací plochy, 
může zařízení začít nahrávat a ukládat dokument automaticky podle prostředí.
4) Vestavěný G-senzor dokáže zaznamenávat informace o gravitačním snímání a zjistit 
abnormální jízdu na základě pohybu nahoru a dolů, vlevo a vpravo, dopředu, dozadu, když 
dosáhne určité hodnoty, potom DVR zablokuje aktuální video a ochrání ho.
Pro maximální efektivitu digitálního videorekordéru, si přečtěte prosím pozorně tento návod k 
obsluze (změny konstrukce stroje, příslušenství a specifikace nejsou předem oznámeny).

1) rozhraní USB
2) Výstup AV
3) HDMI
4) Zapnutí / vypnutí / napájení
5) Slot karty TF
6) Nabídka
7) OK
8) Dolů
9) nahoru
10) Režim
11) funkce monitorování parkoviště

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
1. Napájení:
Funkce jedna: zapnutí / vypnutí
V režimu vypnutí napájení: krátkým stisknutím tlačítka POWER zapnete zařízení a vstoupíte do 
pohotovostního režimu. Ve stavu napájení stiskněte dlouze tlačítko POWER, které automaticky 
uloží záznamový dokument nebo nastaví automaticky a pak se vypne.
Funkce dvě: Světlo fotoaparátu
V pohotovostním režimu nebo při fotografování můžete krátkým stisknutím tlačítka POWER 
zapnout / vypnout IR světlo

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 



2. Tlačítko potvrzení:
Funkce jedna: V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko OK pro zahájení nahrávání. 
Krátkým stiskem tlačítka OK můžete nahrávku zastavit při nahrávání.
Funkce dvě: při fotografování použijte krátce tlačítko OK pro fotografování
Funkce tři: v režimu přehrávání krátkým stisknutím tlačítka OK můžete spustit nebo pozastavit
video.
Funkce čtyři: potvrďte a uložte operaci v menu nahrávání, menu nastavení, menu 
fotografování, menu přehrávání
3. Menu
Funkce jedna: funkce MENU: V pohotovostním režimu zkuste krátce stisknout tlačítko MENU, 
dostanete se do nabídky nahrávání, dvakrát stiskněte do nabídky nastavení. Pokud stisknete 
tlačítko MENU v této nabídce, zařízení se vrátí zpět do pohotovostního režimu.
V režimu fotografování krátkým stisknutím tlačítka MENU jednou vstoupíte do nabídky pro 
fotografování, dvakrát stiskněte do nabídky nastavení.
V režimu přehrávání krátce stiskněte tlačítko MENU a poté vstoupíte do nabídky dokumentů. 
Dvakrát přejděte do nabídky nastavení.
4. Režim
Funkce jedna: zadejte režim fotografování
Krátkým stiskem tlačítka MODE v pohotovostním režimu, vstoupíte do režimu fotografování.
Funkce dvě: zadejte režim přehrávání
V pohotovostním režimu krátkým stiskem tlačítka MODE dvakrát, vstoupíte do režimu 
přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka režimu opustíte stav zpětného pohotovostního 
režimu.
Funkce třetí: Funkce uložení a ochrany dokumentů
Při nahrávání, krátkým stisknutím tlačítka MODE můžete uzamknout nebo odemknout 
záznamový dokument.
5. Tlačítko UP/Nahoru:
Funkce jedna: v libovolném menu, stisknutím tlačítka nahoru můžete zvolit předchozí možnost
Funkce dvě: v režimu záznamu a fotografování můžete stisknutím tlačítka nahoru zvětšit 
zobrazení
Funkce třetí: Při přehrávání videa můžete stisknutím tlačítka nahoru zvýšit hlasitost
Funkce čtyři: u režimu přehrávání stiskněte tlačítko nahoru a vymažte latexový obraz
6. Tlačítko DOWN/dolů: Funkce jedna: v libovolném menu stisknutím tlačítka dolů můžete 
zvolit další možnost.
Funkce dvě: v režimu záznamu a fotografování, stisknutím tlačítka dolů můžete snížit 
zobrazení
Funkce tři: při přehrávání videa stisknutím tlačítka dolů můžete snížit hlasitost
Funkce čtyři: v režimu nahrávání nebo pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka dolů lze 
spustit nebo zastavit zvuk
7. Funkce monitorování parkoviště
1. Před vypnutím zařízení stiskněte tlačítko parkování, na pravé straně obrazovky se zobrazí 
ikona „P“. Kamera vstoupí do modelu monitorování parkoviště. Vypněte kameru v režimu 
monitorování parkoviště. Když se něco dotkne fotoaparátu nebo automobilu, zapne se 
videokamera DVR a nahrává přibližně jednu minutu a automaticky se uloží a pak se vypne.
2. Po spuštění režimu monitorování parkoviště - Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte jednou 
tlačítko parkování, ikona P v levém horním rohu zmizí. Znamená to, že vozidlo nebude 
pracovat s funkcí monitorování parkoviště.

Nabíjení
Dvě metody:
1. Připojte kameru k počítači pomocí kabelu USB.
2. Připojte k nabíječce do auta.
Při nabíjení se na LCD displeji zobrazí ikona nabíjení a při úplném nabití přestane blikat.
Potřebuje to asi 120 minut.
Připravte si paměťovou kartu (TF)
Poznámka: toto zařízení potřebuje vysokorychlostní kartu TF (nad třídou 6)
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Vložení a vyjmutí TF karty
1. Vložte TF kartu do otvoru pro kartu TF správným směrem, dokud není fixována do slotu.
2. Při vyjmutí kartu opatrně stiskněte a potom ji po vyskočení vytáhněte.
Poznámka: 
1. Nevytahujte kartu, pokud pracuje, zabráníte tak poškození.
2. Dbejte na správné vložení karty, aby nedošlo k poškození karty, čtečky karet nebo kamery.
3. Když zapojíte kartu TF, zařízení ji nastaví jako výchozí zařízení pro ukládání dat, informace 
na primární TF kartě se nebudou číst.
4. Pokud karta TF není kompatibilní, zkuste to znovu nebo vyměňte za jinou TF kartu.
5. Maximální podpora 32 GB
Nastavení čočky
Prostřednictvím držáku se kamera může otáčet o 360 stupňů, je lepší spolupracovat s trvalou 
polohou automobilového DVR a dosáhnout lepšího efektu.
Ruční zapnutí / vypnutí:
1. Zapněte / vypněte zařízení manuálně: krátkým stisknutím tlačítka POWER, obrazovka se 
rozsvítí, dlouhým stisknutím tlačítka POWER vypněte.
2. Zapněte / vypněte zařízení automaticky: připojte nejprve k síti 5V, zařízení se zapne a 
začne zaznamenávat při spuštění motoru automobilu. Po vypnutí motoru zařízení uloží video 
podle menu a automaticky se po 10 sekundách vypne.
Poznámka: Při použití vestavěného napájení přístroj vyzve nízkou spotřebu energie a 
dokument uloží a automaticky vypne, pokud není dostatečné napájení.
Základní provoz
Přepnutí do pracovního režimu
Toto zařízení má tři pracovní režimy: nahrávání, fotografování a přehrávání. Stiskem tlačítka 
MODE, přepnete režimy.
Nastavení menu a systému
V režimu záznamu a fotografování dvakrát stiskněte tlačítko MENU, dostanete se do režimu 
nastavení systému, tentokrát je pole menu nastavení modré. Stisknutím tlačítka nahoru / dolů 
vyberte požadovanou možnost. Stiskněte tlačítko "REC" pro potvrzení. Opětovným stisknutím 
tlačítka MENU opustíte nabídku.
Nastavení systému
Datum a čas:
Automatické vypnutí: 3/5/10 minut
Tón klávesnice: zapnuto / vypnuto
Jazyk: angličtina / portugalština / ruština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / 
japonština / francouzština / španělština / němčina / italština
TV systém: P / N
Frekvence zdroje světla: 50/60
Indikátor IR: Zapnuto / Vypnuto
Režim úspory energie: 3/5/10 minut (automaticky vypíná obrazovka)
Formát: Paměťová karta
Výchozí nastavení: Ano / ne
Verze firmwaru: číslo verze testu
Focení
Fotoaparát vstoupí do režimu fotografování, v levém horním rohu se objeví ikona " ", 
stisknutím tlačítka OK zahájíte fotografování, ikona  se objeví v levém horním rohu. Dalším 
stisknutím tlačítka nahrávání / snímání zastavíte fotografování. Ikona  v levém horním rohu 
zmizí.
Režim záznamu
Reputace fotografie: Full HD 1080P 30 snímků za sekundu, HD 720P 60 snímků za sekundu, 
WVGA, 640*480P
Nahrávání cyklu: vypnuto, 2/3/5 minut
HDR: zapnuto / vypnuto
Kontrolka plnění fotoaparátu: EV-2.0, EV-5/3, EV-1.0, EV-2/3, EV-1 / EV + 4/3, EV + 5/3, EV 
+ 2.0
Detekce pohybu: zapnuto / vypnuto
Záznam zvuku: zapnuto / vypnuto
Označení data a času: zapnuto / vypnuto
Nastavení akcelerometru: vypnuto, nízké, střední, vysoké
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Nastavení fotografování
1. Stiskněte tlačítko POWER, přístroj vstoupí do režimu záznamu, stiskem tlačítka MODE, 
vstupte do režimu fotografování, v horním levém rohu obrazovky se objeví , vstoupili jste do
režimu fotografování.
2. Po stisknutí tlačítka fotografování se ozve zvuk kliknutí a pak se zobrazí náhled obrázku. Asi 
o vteřinu později se pořídí fotografie. Podržte prosím fotoaparát a nehýbejte se, aby nedošlo ke
snížení kvality fotografie.
Způsob fotografování: jednorázový snímek, časování dvou sekund, časování pět sekund, 
časování na deset sekund.
Rozlišení: 12M, 10M, 8M, 5M, 2M, VGA, 1,3M
Sériové snímání: zapnuto / vypnuto
Kvalita fotografií: vysoká kvalita, standardní, ekonomická
Akutance: silná, standardní, jemná
Vyvážení bílé: automatické, sluneční světlo, oblačno, wolframová žárovka, zářivka
Barva: černá a bílá, sépie
ISO: automatické, 100, 200, 400
Kontrolka plnění fotoaparátu: EV-2.0, EV-5/3, EV-1.0, EV-2/3, EV-1 / EV + 4/3, EV + 5/3, EV 
+ 2.0
Anti-třes: zapnuto / vypnuto
Okamžité náhledy: vypnuto, 2sekundy, 5 sekund
Označení času a data: vypnuto, datum, datum a čas

Režim přehrávání
1. Prohlížení souborů:
Když dokončíte postup zapnutí a vstoupíte do režimu záznamu, stisknutím tlačítka nahoru / 
dolů vyberte dokument, přehrává podle typu souboru, pokud je soubor video, může pouze 
prohlížet video dokument, pokud je soubor obraz, může pouze procházet obrazový dokument.
2. Odstranit nebo ochránit soubor
V režimu přehrávání stiskněte tlačítko MENU, objeví se volba odstranění nebo ochrana, 
stiskněte tlačítko OK a přejděte na "vymazat aktuální" "Vymazat vše" stiskněte znovu tlačítko 
OK pro jeho potvrzení. Také můžete dokument uzamknout a před odemknutím jej nelze 
vymazat. Může chránit důležitý dokument.
Použití zkratky během nahrávání
Stisknutím tlačítka MODE, uzamknete nebo odemknete dokument za mimořádných okolností.
Stisknutím tlačítka MENU při nahrávání zapnete / vypnete osvětlení 
Krátkým stiskem tlačítka : rychlé zapnutí
Tlačítko dolů: v režimu záznamu stisknutím tlačítka dolů můžete mikrofon rychle zavřít.
Nahrávání při nabíjení
Připojte fotoaparát k nabíječce do auta pomocí kabelu USB. Zapněte zařízení, dokáže nahrávat 
při nabíjení.
Přehrávání videa a funkce USB
Tento počítač s podporou USB přehrává, když potřebujete procházet záznamový soubor, 
můžete jej přímo připojit k počítači pomocí kabelu USB nebo vyndat TF kartu pomocí čtečky 
karet pro čtení souboru.
PCCAM
Toto zařízení může pracovat jako počítač PCCAM, připojte kameru k počítači pomocí kabelu 
USB, vyskočí volba MSDC / PCCAM / POWER, stisknutím tlačítka nahoru / dolů zvolte PCCAM a 
stisknutím tlačítka pro záznam potvrďte, otevřete počítač, Objeví se ikona , dvakrát klikněte
na ikonu, kterou můžete použít jako PCCAM.
Připojení k televizi
Připojte k televizoru pomocí kabelu AV, který umožňuje přehrávání souboru. Není třeba 
instalovat ovladač
Produktová funkce - Velký displej dokáže lépe zobrazit video efekt, 1080P ultra široký úhlový 
objektiv perfektní kombinace designu, pohodlnější při natáčení víceúčelových a 
vysokofrekvenčních nahrávek při různých příležitostech
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- Zabudovaný 1/3 snímač s vysokou kvalitou, který dokáže zachytit velmi čisté snímky na 
tmavých místech
- Vestavěná lithiová baterie, dokáže nahrávat při nabíjení
- Zabudovaný mikrofon / reproduktor
- Podpora vysoké Micro TF karty
- Při spuštění vozidla spustí automatické nahrávání
- G-SENSOR

Technické parametry
Obrazovka HD displej
Pixel 12000000
Úhel 170 stupňů
Objektiv 6G sklo A + Vysokoúrovňový analytický vícevrstvý filtr široký

Úhlová čočka AR0330 nebo 9712
Rozlišení videa 1920x1080P (30 snímků za sekundu) / 1280 * 720P (60 

snímků za sekundu) / 848 * 480/640 * 480 (30 snímků za 
sekundu)

Metoda záznamu Záznam cyklu / detekce pohybu
Bezproblémové video Ano
Automatické nahrávání Ano
Doba segmentace videa 2/3/5 minuty (zvolte)
Formát obrazu JPEG
Video výstup AV OUT, HDMI OUT
G-senzor Okamžitě zamkne dokument a při poruše se nesmaže
Manuální zámek Krátkým stisknutím tlačítka uzamčení při nahrávání 

zablokujte aktuální soubor, který nebude odstraněn
IR funkce silné LED světlo
Rychlost přenosu USB 2.0
Paměťová karta karta TF
Úložiště maximální podpora 32 GB
USB Mini 5pin USB 2.0
Vestavěný reproduktor 8R 1W
Vestavěný zvukový 
záznam

Vysoký reálný reproduktor může zapnout / vypnout zvukový 
záznam

Baterie Vestavěná lithiová baterie
Spotřeba pohotovostní režim 200 MAH nahrávání 250MAH-315MAH
Auto-napájení DVR 5V 1,5A

 - Windows 2000 / XP / Vista / Windows7, MAC OS x 10.3.6
Skladovací teplota -10 ° C až 70 ° C
Pracovní teplota -10°C až 60°C

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 


