
4G Mirror GPS s DVR funkcí 

(Android 8.1) 

Typ A960 

Uživatelský manuál 

Vážený zákazníku: 

děkujeme za zakoupení našeho produktu. Je naší velkou ctí vám sloužit s 

naším produktem. Vaše ocenění je pro nás motivací k posunu vpřed. 

Před použitím si pozorně přečtěte uživatelskou příručku. 

Funkce produktu se mohou mírně lišit od skutečného produktu z důvodu 

odlišného data výroby a šarže.. 



FAQ 

POZNÁMKA: 

1, Když vložíte SIM kartu správně, ale stále se nemůžete 

připojit k internetu, zkontrolujte prosím data 3G / 4G karty 

2, Doporučujeme používat pouze originální aplikace zařízení. 

Neinstalujte jiné přizpůsobené aplikace. Nemusejí být 

kompatibilní s našimi zařízeními. Instalace příliš velkého 

množství aplikací také zpomalí provoz zařízení. 

 Otázka: Proč nelze SIM kartu přečíst? 

Odpověď: Nejprve si prosím zkontrolujte SIM kartu a vypněte 

požadavek na PIN 

FDD: Podpora 1800/2100 MHz 

WCDMA: Podpora 900/2100 MHz; 

GSM: Podpora 900/1800 MHz 

Otázka: Proč zařízení vypne po ztrátě napájení po 5 sekund? 

Odpověď: DVR Lze použít pouze při ext. připojení napájení 

12V automobilu. Baterie v DVR je pouze záložní a slouží pro 

rychlý start zařízení z režimu spánku. 



Otázka: Paměťovou kartu SD nelze v zařízení načíst. 

Odpověď: Zkuste naformátovat SD kartu v počítači a zkuste to 

znovu.Systém formátování NTFS. 

Otázka: Jak mohu aktualizovat mapu? 

Odpověď: Pro aktualizaci mapy je potřeba připojit se ke 

stabilní Wifi síti, poté zvolíme a vybereme které mapy chceme 

aktualizovat. Objem stažených dat může být v řádu GB. 

Můžete take využít přihlášení přes obchod Sygic.
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1, Specifikace produktu 

Software a Hardware: 

Procesor 
Spreadtrum SL8541E,quad-core, Cortex-A53@1.4GHz 

Mali820@680MHz   

OS Android 8.1 

DDR RAM 1GB 

EMMC Flash paměť 16GB 

Hardwerová část 

Přední kamera 720P 

Zadní kamera 1080P 

Rear Camera FHD, délka kabelu 6 metrů 

Plně dotykový displej MIPI 9.66 wide screen, rozlišení 1280*320 

úhel zobrazení 120° 

Video formát nahrávání TS/MP4 

WIFI podporuje 

Bluetooth podporuje 

2G, 3G, 4G Frekvence 

FDD: podpora 1800/2100mhz 

WCDMA: podpora 900/2100Mhz; 

GSM: podpora 900/1800mhz 

G-SENSOR podporuje 

Voice recording podporuje 

GPS navigation podporuje 

FM transmittor podporuje 

Photo taking podporuje 

Obraz celé zadní kamery 

pro parkování 

podporuje  

Softwarová část 

Video nahrávání & 

navigace 
DVR s vysokým rozlišením 

Bluetooth hands free a 

Hudba 

Spojení s chytrým telefonem pro přehrávání hudby 

nebo hands-free volání 

4G a hotspot podporuje 

Full screen display & 

ADAS 

Zobrazení na celé obrazovce + ADAS bezpečný 

varovný system 

Jazyk Multijazykový vč.češtiny 

Smyčka nahrávání 1 minuta, 3 minuty, 5 minut 

Hlasové nahrávání Default setting is on, can switch off if not needed 

Čas,zobrazení 

zeměpis.šířky a délky 
Zobrazení ve videu 

Přední kamera Širokoúhlé nahrávání videa ve Full HD 



2, Popis produktu: 

3, Navigace 

stiskněte , pak zařízení vstoupí do zvoleného 

navigačního 

rozhraní.

4, DVR 

4.1 Zapínací tlačítko 

4.1.1 On/off funkce  

Při vypnutém stavu dlouze stiskněte vypínač po dobu 3 sekund, zařízení 

se zapne.Při zapnutém stavu stiskněte dlouze 3 sekundy tlačítko napájení 

a poté,bude zařízení vypnuto 



.  

4.1.2 vypněte podsvícení 

Při zapnutém stavu krátce stiskněte vypínač a zařízení přejde 

do režimu spánku, informace o datu a čase, které se stále 

zobrazují na obrazovce; 

Znovu krátce stiskněte vypínač, poté zmizí informace o datu a 

čase, obrazovka se zcela vypne; 

Krátkým stisknutím vypínače se displej probudí a zapne. 

4.2 Tlačítko Reset. 

Reset pozice je na zadní straně zařízení. Pokud je zařízení 

vypnuté, připojte zdroj napájení a stiskněte resetovací tlačítko, 

pak se zařízení může znovu spustit. 

4.3 Hlavní obrazovka 

Klikněte a přejděte na hlavní obrazovku DVR ，, pak 

uživatel může provádět nahrávání videa, pořizovat 

fotografie, nahrávat hlas, uzamykat záznamový soubor, 

nastavit  ADAS a provádět další nastavení. 

4.3.1 stiskněte Record ikonu a nahrávejte video： 

4.3.2 stiskněte Photo ikonu a pořizujte fotografie 



SD karta musí být vložena ve slotu TF Card 

4.3.3 Stiskněte  ikonu pro zapnutí nebo vypnutí funkce 

ADAS. Dlouhým stisknutím této ikony přejdete do 

kalibračního režimu ADAS. 

4.3.4 stiskněte ikonu pro spuštění nebo zastavení 

nahrávání hlasového záznamu během procesu nahrávání 

videa, 

4.3.5 Stiskněte  ikonu pro uzamčení video souboru, který 

je stále v záznamu. Po uzamčení souboru nebude možno tento 

soubor během nahrávání smyčky přemazat. 

4.3.6 Stiskněte Ikona a vstupte do rozhraní pro 

nastavení videorekordéru, viz níže ：

Nastavení (během procesu nahrávání nebylo uživateli dovoleno 

provádět žádnou operaci ani nastavení. Po zastavení nahrávání 

videa může uživatel provést nastavení pro DVR.) 

A. Formátování TF karty ： Potvrzením toho může uživatel

provést formát TF karty. 

B. Kvalita videa “default” jako výchozí video přední kamery



rozlišení je 720P, rozlišení videa zadní kamery je 1080P. 

C. Čas záznamu ： Čas nahrávání videa lze nastavit na: 1min,

3min, 5min. 

D. Citlivost nahrávání kolize: Na základě citlivosti G-senzoru

lze funkci nastavit ve čtyřech stavech: vysoký, střední, nízký a 

vypnutý. 

E: Citlivost ADAS: K dispozici jsou 3 režimy tedy možnost 

Vysoká, Střední a Nízká. 

4.4 Celá obrazovka a zpětná kamera 

4.4.1 Klikněte , ikonu,pak může zařízení přepnout na 

přední a zadní kameru. (Zadní kamera musí být dobře 

propojena se zařízením DVR, jinak se nemůže přepnout na 

zadní kameru.) 

4.4.2 Klikněte ikonu, pak můžete zkontrolovat obrázek 



4.4.3 Klikněte na zpětný návrat do hlavní nabídky. 

5, Hudba 

Klikněte Ikonu, pak může uživatel vstoupit do hudebního 

rozhraní a provádět operace a vybrat hudbu k poslechu 

6, Bluetooth 

klikněte Ikonu, pak může uživatel zapnout / vypnout 

Bluetooth Handsfree 

můžete také přejmenovat název zařízení Bluetooth. 



  

7, WIFI 

Klikněte  Poté může uživatel vstoupit do rozhraní 

nastavení hotspotu WiFi, jak je uvedeno 

níže.

 

 

8, FM transmitter 

Klikněte  Ikonu a nastavte frekvenci FM přenosu.  

 

1) Zapněte funkci FM na zařízení DVR, upravte frekvenci 

ručně. (Upozornění: Je třeba nastavit frekvenci FM na 

prázdnou frekvenci, která se nepoužívá) 

2) Klepnutím na tlačítko Uložit nastavte aktuální stav 

potvrďte nastavení. 

3) Zapněte FM na autorádiu, upravte frekvenci FM na 

autorádiu na stejnou frekvenci jako na zařízení DVR, poté 

bude zvuk ze zařízení DVR vycházet z autorádia. 

 



  

 

9, Video 

Klikněte  a vstoupit do seznamu pro přehrávání 

videa, také uživatel může přehrávat a prohlížet 

zaznamenané a pořízené video a fotografii. 

Dlouhým podržením videa může uživatel měnit, nebo mazat 

soubory

 

  

 

 

10, Nastavení 
  

Klikněte  ikonu na levé straně hlavní obrazovky pro 

vstup do rychlého nastavení rozhraní. V tomto rozhraní může 

uživatel provádět nastavení pro času, data, ovládání obrazovky 

a hlasové ovládání atd., Jak je vidět na obrázku níže. 



  

 

 

 

10.2 Další nastavení:  

Klikněte  Ikonu pak uživatel vstoupí do rozhraní 

nastavení systému a provede níže uvedená nastavení. 

 

 

 

 

 



  

10.2.1 Nastavení sítě a internetu 

Stisknutím této nabídky pak uživatel může provést nastavení pro 

WiFi, mobilní síť, využití dat, hotspot a tethering atd. 

10.2.2 Připojení zařízení 

10.2.3 Aplikace a oznámení 

Stisknutím této nabídky může uživatel zkontrolovat všechny 

stažené, spuštěné aplikace, nainstalovat nebo odinstalovat 

aplikace. Můžete také povolit instalaci pro některé aplikace jako 

výchozí . 

10.2.4 Displej 

Stisknutím displeje otevřete rozhraní pro nastavení displeje. 

Uživatel může nastavit jas obrazovky, spánek a spořič obrazovky. 

 

10.2.5 ukládání 

Stisknutím tlačítka Úložiště může uživatel zkontrolovat použitou 

paměť flash a SD karty a nevyužitou kapacitu paměti, celkovou 

kapacitu paměti atd. 

.  

10.2.6 Systém 

A. Jazyky a vstupy 

Stiskněte nabídku jazyka a vstupu, poté si uživatel může vybrat 

potřebné jazyky a použít virtuální klávesnici. Nastavení jazyka 

Android 8.1 se liší od předchozí verze. Stiskněte vybraný jazyk, 



  

posuňte jej nahoru a uvolněte prst. 

b. datum a čas 

Stiskněte menu datum a čas, pak uživatel může provést 

nastavení pro datum, čas, časové pásmo pro střední Evropu a 

formát času. 

C. zálohování 

Stiskněte nabídku zálohování a uživatel může provést zálohu 

dat aplikace, hesla WiFi a dalších nastavení. Také uživatel 

může provést automatické obnovení zařízení. 

d. Aktualizace systému 

E. Obnovte možnosti 

F. O telefonu-(Android přístroj) 

V této nabídce může uživatel zkontrolovat níže uvedené 

informace o zařízení. 

1) Aktualizace systému 

2) Stav (včetně stavu baterie, napájení baterie, adresy IP, adresy 

MAC sítě Wi-Fi, sériového čísla a dostupnosti) 

3) Model 

4) Android verze 

5) RAM 

6) Verze v základním pásmu 

7) Číslo sestavení 



11, Složky 

Klikněte Ikonu pak může uživatel vstoupit do rozhraní pro 

správu souborů a provádět operace se složkami a soubory v něm. 

12, App List 

Klikněte Ikonu, onebo dlouze stikněte ikonu pak

uživatel může 

vstoupit do rozhraní seznamu aplikací, zobrazí se zde všechny aplikace. 

Uživatel může provést nastavení výchozího navigačního softwaru.

13, Instalace 

Nainstalujte zařízení podle dále uvedeného 

postupu: 



  

1) Vypněte DVR přístroj 

2) Vložte kartu SD do slotu pro kartu TF. 

Upozornění: Prosím, používejte vysokorychlostní SD kartu (musí 

být ve třídě 10 nebo vyšší), kapacita nejméně 2 GB. Slot TF 

podporuje maximálně 64 GB. 

3) Upevněte zařízení DVR na originální zrcátko automobilu 

pomocí gumových pásek. 

4) Vložte nabíječku do zásuvky automobilu 

5) Připojte DVR USB port ke  kabelu nabíječky do auta podél 

okraje a rámu čelního skla. 

6) Pokud zařízení obsahuje zadní kameru, nainstalujte zadní 

kameru do zadní části vozu a ve správném směru a úhlu. Nabíjecí 

kabel by měl být upevněn a položen podél střechy vozidla. Po 

instalaci zasuňte jeden konec kabelu do rozhraní zadní kamery 

DVR. 

7) Upravte úhel kamery a ujistěte se, že směřuje ke správnému 

úhlu pohledu. 

8) Zapněte DVR zrcadla 4G a zkontrolujte, zda je zařízení 4G 

správně nainstalováno. 

【 Upozornění 】  Pokud je zařízení správně nainstalováno, 

kontrolka svítí. Zařízení automaticky přejde do stavu záznamu. 

Současně bliká kontrolka nahrávání. 



14, Všeobecné informace o používání přístroje: 

1) Na zařízení ani obrazovku netlačte, ani na něj nedávejte

těžké věci.

2) Pokud zjistíte závažný problém, přestaňte zařízení

používat. 

3) Pokud je funkce DVR neobvyklá, dlouze stiskněte

vypínač na 9 sekund, pak se zařízení znovu restartuje. 

2) Nepoužívejte jiné, než dodávané příslušenství.

3) Nenabíjejte jej jinými neoriginálními nabíječkami od

mobilních telefonů, nenabíjejte přes USB port počítače.

4) Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody

způsobené nesprávným používáním přístroje či

nekompatibilním příslušenstvím.


