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T923 – Minikamera do auta B92817 Full HD 1080 P 
 
Návod k použití 
 
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! 
 
Specifikace:  
 

 
1. Tlačítko Reset 
2. Nahoru 
3. Mód 
4. Potvrzovací tlačítko 
5. Menu 
6. Dolů 
7. Napájení 

 
 
 
 
 
 

 
Model: B92817 
Název produktu: HD auto kamera 
Černá barva 
Materiál: plast 
Obrazovka: 2,7 palcová obrazovka 
Pixely: 2600 W 
Úhel pohledu: 170 stupňů 
Minimální Lux: 1 LUX 
Způsob záznamu: Cyklus nahrávání / detekce pohybu 
Formát videa: AVI 
Způsob komprese videa: M-JPEG 
Rozlišení videa: 1920x1080P (24FPS) 1440x1080 / 1280x720 / 848x480 / 320x240 (30FPS) 
Rozlišení fotografie: 4032x3024, 3648x2736, 3264x2448, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 
640x480 
Formát video výstupu: PAL / NTSC 
Bezproblémové video: Ano 
Zapnutí automatického nahrávání: Podpora 
G-Sensor: Při nárazu do automobilu video soubor uložte naléhavě a při záznamu cyklu nebude odstraněn 
Manuální zamknutí: Při nahrávání krátce stiskněte tlačítko Zamknout pro uzamčení aktuálního souboru a ct 
nebude odstraněn 
Jazyk: ruština, japonština, francouzština, italština, Německo, španělština, portugalština, angličtina, 
jednoduchá čínština, tradiční čínština, korejština 
Smyčka Doba záznamu: 1 minuta / 3 minuty / 5 minut (volitelné) 
Nahrávání zvuku: Vestavěný mikrofon, můžete zvolit otevření nebo uzavření funkce nahrávání zvuku 
Číslo verze: zobrazí číslo verze softwaru a datum vydání softwaru 
Noční vidění: 6ks IR LED 
Paměťová karta: TF karta 
Kapacita paměťové karty: 8 GB - 32 GB 
Port USB: Mini 5 pin USB 2.0 
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Operační systém: Windows 2000, Windows XP, Windows 7 atd. 
Baterie: 3,7 V 300mAh polymerová Li-ion baterie 
Spotřeba energie: pohotovostní záznam 200MAH 250MAH-315MAH 
Napájení: Napájení automobilu 5V / 1A 
Skladovací teplota: -30 ~ 70 ℃ 
Provozní teplota: -30 ~ 60 ℃ 
 
Příslušenství: 
Manuál, USB autonabíječka 
 
Funkce a ovládání:  
Instalace:  
Připojte zařízení na přední sklo nebo těsně za něj, připojte napáječ ke zdroji a uschovejte kabely.  
 
Nabíjení:  

A- Nabíjení Li-ion baterie 
1) Připojte USB autonabíječ 
2) Připojte k počítačí pomocí USB kabelu. 

Poznámka: Pokud je zařízení nabíjeno a zelené světlo zhasne, zařízení je nabito.  
B- Připojte zařízení ke 12V auto nabíječce.  

Poté co auto nastartuje, zařízení začne automaticky nahrávat. Po 15 sekundách po odpojení od 
zdroje bude zařízení vypnuto, ještě předtím ale uloží nahrané soubory.  

 
Nahrávání:  

1. Krátce stiskněte tlačítko napájení a připojte USB autonabíječku, zařízení začne nahrávat (před 
nahráváním se ujistěte, že je vložena Micro SD karta. Na zařízen začne blikat modrá indikace. 

2. Po odpojení USB dlouze stiskněte tlačítko napájení, modrá indikace přestane blikat.  
 
G- senzor:  
Pokud dojde k nárazu, nahrané video se automaticky uloží jako soubor pojmenovaný EVE. Tento soubor 
se automaticky nepřemaže, ani když dojde k dalšímu spuštění nahrávání.  
 
Zámek: 
Pokud zařízení nahrávám zmáčkněte tlačítko zámku pro uzamknutí souboru. Tento soubor se uloží pod 
názvem SOS. Tento soubor se automaticky nepřemaže, ani když dojde k dalšímu spuštění nahrávání.  
 
Režim fotoaparátu: 

1. Krátce stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení a potvrzovací tlačítko pro ukončení 
nahrávání.  

2. Krátce stiskněte tlačítko mód a vyberte mód fotoaparátu 
3. Zmáčkněte potvrzovací tlačítko pro vyfocení fotografie.  

 
Funkce nočního vidění: 
Během nahrávání a v režimu fotoaparátu krátce stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí nebo vypnutí 
infračervených LED.  
 
Prohlížení a mazání souborů: 

1. Zapněte zařízení a stiskněte potvrzovací tlačítko pro zastavení nahrávání. Dvakrát krátce stiskněte 
tlačítko mód a vstupte do režimu přehrávání.  

2. Zmáčkněte tlačítko nahoru pro výběr nahraného souboru a potvrzovací tlačítko pro přehrání.  
3. Zmáčkněte tlačítko menu pro výstup z režimu po přehrání. 
4. Stiskněte tlačítko dolů pro výběr mazání 
5. Stiskem tlačítka menu se opět dostanete do základního rozhraní.  

 
Menu nastavení:  

1. Zapněte zařízení a stiskněte potvrzovací tlačítko pro zastavení nahrávání. Krátce stiskněte tlačítko 
menu a vstupte do nastavení.  

2. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro výběr specifického parametru. Stiskněte potvrzovací tlačítko 
pro potvrzení výběru.  

3. Stiskněte tlačítko menu pro opuštění rozhraní po dokončení nastavení.  
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Nastavení času / data: 
Dvakrát krátce stiskněte tlačítko menu, stiskněte potvrzovací tlačítko pro vstup do nastavení času, nastavte 
jej stisknutím tlačítek nahoru a dolů. Stisknutím potvrzovacího tlačítka změníte nastavovanou pozici. 
Nastavení nelze provést během natáčení. Stisknutím tlačítka menu opustíte mód nastavení.  
 
Spořič display: 
Pokud je zařízení zapnuto a stisknete tlačítko menu a poté tlačítko dolů, najdete možnost zapnutí spořiče 
display. Stiskněte potvrzovací tlačítko pro nastavení času spořiče. Po vypnutí display stiskněte jakékoli 
tlačítko pro jeho probuzení.  
 
Rozostření poznávacích značek:  
Dvakrát krátce zmáčkněte tlačítko menu, najděte možnosti poznávacích značek (licence plate), klikněte na 
potvrzovací tlačítko pro vstup do nastavení možností. Vypněte nebo zapněte rozpoznávání značek, můžete 
také vložit vlastní značku, tlačítkem menu zde přepínáte pozice, uložte výběr stisknutím tlačítka OK.  
 
USB mód: 
Připojte kameru k počítači pomocí USB kabelu. Stiskněte tlačítko napájení, na zařízení se objeví dvě 
možnosti: připojit jako USB disk, což vám umožní stáhnout nahrané soubory, nebo jako PC-kamera, kterou 
můžete použít pro komunikaci.  
 
AV OUT výstup: 
Připojte zařízení pomocí AV kabelu k televizi, veškeré obrázky se budou přehrávat na obrazovce.  
 
HDMI výstup:  
Připojte zařízení k TV pomocí HDMI kabelu, veškeré obrázky se budou přehrávat na obrazovce.  
 
Upozornění:  
Před začátkem nahrávání se vždy ujistěte, že je Micro SD karta vložena.  
Pro připojení v autě využijte nabíječku se vstupem 12V ale výstupem 5V. Pokud je výstupní napětí vyšší, 
zařízení bude vypnuto.  
 
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. 
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