
[Návod k použití 10" DVR ADAS]

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení našeho automobilového 

přístroje DVR, je naší ctí a potěšením, že Vám 

můžeme nabídnout náš produkt.

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte 

tento návod a řádně jej dodržujte.

V případě jakýchkoliv problémů či dotazů nás 

neváhejte kontaktovat.

Poučení

Před použitím této kamery automobilu dodržujte

všechna bezpečnostní opatření. Pro správné

ovládání zařízení dodržujte všechny postupy

uvedené v této příručce.

1. Nepokoušejte se demontovat nebo měnit žádnou 

část zařízení, která není popsána v této příručce.

2. Pro vaši bezpečnou jízdu nepoužívejte tento přístroj 

DVR za jízdy a vyvarujte se jakékoli dopravní nehody 

neoprávněnými manipulacemi.

3. Při parkování na čerpací stanici prosím neovládejte 

toto DVR

4. Vyzkoušejte GPS navigaci venku. Zapněte DVR a 

vyzkoušejte ho v prostorovém prostoru. Obvykle bude 

trvat asi 1 minutu, kdy budete vyhledávat satelity a 

GPS místo, dokud DVR neobdrží více než 4 satelity.

5. Pokud se toto DVR nachází v následujících 

prostředích:  v tunelu / podzemní garáže / nepříznivé 

počasí / hustota překážek (stromů nebo budov) atd.

Možná to ovlivní signál družic GPS a mobilní

komunikaci, nemusí tedy správně fungovat.



6. Nepoužívejte napájecí kabel jiného výrobce 
k napájení našeho zařízení. Neohýbejte nebo 
nestlačujte napájecí kabel, abyste zabránili 
poruše s DVR nebo dokonce požáru 
způsobenému zkratem zařízení a jinými 
nehodami.
7. Vzhledem k neustálému zlepšování
produktů, jako je uživatelské
rozhraní, funkce a technické parametry
parametry v této příručce jsou změněny bez 
předchozího upozornění.
8. Tato příručka byla pečlivě zkontrolována, 
ale nevylučuje možnost chyb v popisu. Pokud 
máte nějaký dotaz, laskavě prosím
kontaktujte naše centrum služeb zákazníkům 
společnosti.
9. Použité fotky jsou pouze orientační,
specifikace podléhají skutečnému produktu.
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[Přehled produktu]

Toto zařízení disponuje těmito funkcemi: 10" 

plně dotykové LCD, DVR video, surfování na 

internetu 4G, vzdálený monitor APP, ADAS, 
GPS navigace, dvoukanálový videorekordér, 
parkovací kameru, Bluetooth hands-free, 
WiFi, FM vysílač a čtyřjádrový procesor, 16G 

EMMC + 1G DDR a Android 5.1 OS.
Část 1: Základní funkce

1. DVR A930 Je  zrcadlový IPS displej 10"
Displej využívá nové techniky a technologie, 
které přesně sledují křivky konstrukce až po 
elegantně zaoblené rohy, aby se zajistilo, že 
100% zobrazení obrazu bude zobrazeno na této 
10i" plně zrcadlové obrazovce.
2. Triple wide rearview technologie video 
streamingu
Je vybaven touto pokrokovou technologií pro 
streamování médií
S zadní kamerou o rozměrech  je širokoúhlý 
obraz zadní kamery
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velni zřetelný 

3. dvojitá kamera Záznam a parkování s park. liniemi

Kvalita videa je FHD1080P v přední části fotoaparátu, 

couvací je rozlišení 1280x720p. Podporuje současně 

nahrávání dvou kamer, funkce G-sensor, smyčkový 

záznam při kolizi.

4. 4G surfování na internetu

Toto zařízení podporuje surfování po internetu 

prostřednictvím

4G / 3G / 2G SIM karta. Podporuje on-line GPS

Navigace / Poslech hudby / Prohlížení webových stránek 

a vzdálený video monitor.

5. GPS navigace

Pomocí externí antény GPS + BD s vysokým senzorem 

GPS můžete nainstalovat GPS Mapy ,preferované Sygic, 

6. Bluetooth Hands-free

Po spárování bluetooth mezi DVR a chytrým telefonem 

můžete provádět a přijímat hovory přímo ze zařízení 

DVR samotného .Mikrofon je umístěn v předním panelu.
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7. ADAS Plus

Funkce ADAS Plus pomáhá jezdit bezpečně a pohodlně.

► LDWS (systémy varování při sjezdu z jízdního pruhu) 

Výstraha se spustí, když je zjištěn sjezd na základě 

záznamu videa v reálném čase.

► Systém FCWS (varování před kolizí vpředu) Výstraha 

se spustí, když je detekována možná kolize na základě 

záznamu videa v reálném čase.(vozidlo před vámi)

► FVMA (poplach, předmět pohybující se vpředu)

Výstraha se spustí, když se vozidlo před vámi pohybuje 

na základě videorekordéru v reálném čase.

8. Mobilní vzdálený monitor pro mobilní aplikace 

Android

S naší jedinečnou mobilní aplikací vzdáleného 

monitoru

"Car Assist" a připojení k internetu, 

můžete vzdáleně sledovat dráhu vašeho vozu,

a co se stalo kolem vašeho auta. Podporuje přehrávání 

živého času, přehrávání videa a dálkové ovládání
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parkovací monitor v aplikaci Auto Assistance.

Také zde můžete provádět uživatelská

nastavení DVR přístroje, jasu, hlasitosti videa 

atd.

9. Hotspot WiFi

Toto zařízení umožňuje práci na wifi hotspotu. 

10. Funkce vysílače FM

Díky funkci přenosu FM přenosu můžete snadno 

synchronizovat toto DVR se zvukem  auta. Pozor: 

není to FM rádio.

Část 2: Popis produktu:

eg I) ½ l\.

�o

e 
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1. Zapnutí/Spánek 3.

USB port

S. SIM Karta-port

7. GPS antena port

2. Reset tlačítko

4. AV IN port

6. MicroSD slot



1. Tlačítko napájení

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení se přístroj 

zapne / vypne;

Po připojení napájecího kabelu se zařízení 

automaticky zapne.

Po zapnutí napájení odpojte napájení, zobrazí se okno 

výzvy {I Sleep countdown "), systém se po 

odpočítávání automaticky spustí, když je zařízení v 

režimu {/ Sleep", stiskněte tlačítko {/ Power " Proveďte 

stisknutí tlačítka "/ Power" na 2-3 sekundy a objeví se 

okno možností: {/ Reboot nebo sleep ", můžete vybrat, 

jak potřebujete.

Režim spánku obrazovky

-- Když je stav v režimu zapnuto, stiskněte tlačítko 

Napájení, vstoupí do režimu spánku obrazovky 

označeného polohou a časem na displeji.

--- Opětovným stisknutím tlačítka napájení se zcela 

vypne podsvícení displeje, přístroj je stejně jako 

normální zpětné zrcátko. Dokonce i v režimu spánku 

na obrazovce, další funkce: nahrávání videa / GPS 
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navigace / funkce vysílače FM stále funguje současně.

--- Opět stiskněte tlačítko, rozsvítí se displej.

Režim spánku na obrazovce je označen polohou a 

časem

2. Mini USB port

Připojte port Mini USB s nabíječkou do cigaretového 

kabelu k napájení automobilu.(v balení)

Pokud aktualizujete firmware zařízení pomocí 

počítače, můžete pomocí kabelu USB připojit počítač k 

dokončení upgradu firmwaru.

3. Port AV IN

Zapojte zadní kameru do tohoto portu 

4. Slot karty TF microSD

Před napájením automobilu DVR vložte prosím Třídu
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10-Vysokorychlostní SDHC micro SD karta do 

slotu DVR TF karty pro nahrávání videa 

Maximální kapacita karty TF 128 GB (není 

součástí dodávky)

Slot karty SIM 4G / 3G / 2G

Vložte SIM kartu do tohoto slotu pro surfování 

na internetu

6) GPS anténa konektor

Než začnete pracovat s DVR, připojte anténu 

GPS pro vyhledávání družic GPS 

 Zkontrolujte správnost při připojení karty TF 

a SiM do palubní kamery, jinak fotoaparát 

nemůže najít kartu SD a kartu SiM

• Směr vložení SIM karty:

•  Vrchní část panelu DVR, zářez je vzhůru a pak 

jej stiskněte a vložte:

SIM karta - vložení 
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Směr zástrčky karty TF: strana čipu směřuje k zadní 

straně dvr, zářez je dolů a pak jej stiskněte a vložte:

Vložte kartu microSD

Část 3: Rozhraní nabídek

Po zapnutí DVR se dostanete do hlavního 

uživatelského rozhraní DVR, jak je uvedeno níže:

Posuňte dotykem zprava doleva v nabídce, najdete 

"DVR / Music /

Navigace / WIFI / FM / Bluetooth / CarAssist / 

Video / App licence ".
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Nav,td Play Storc UsnGu,de WJtc-

Menu nabídky 1.2 

■ ■ DVR : Klikněte a otevřete 

nahrané soubory DVR kamery

■ ■ Music : Přehrajte 

muziku z přístroje DVR nebo SD karty.
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

I GPS navigace: kliknutím na ni se 

dostanete k nastavení výchozí navigace GPS

■ WiFI: Klepněte na wifi zástupce

a zvolíte zapnutí / vypnutí wifi

li 
FM: kliknutím na něj vstoupíte do režimu FM

menu funkce FM vysílače
Bluetooth zkratka: klikněte na něj

a zadejte Bluetooth hands-freee v menu 

Car Assist: Klikněte na nastavení:

Otevřete jej naskenováním QR kodu v chytrém 

telefonu.
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8. 

9. 

I Video: Klikněte pro přehrávání

videa 

I Apps: Kliknutím se dostanete do 

Systémového nastavení přístroje DVR a aplikací

10. ■ Horne : Klikněto pro návrat do hlavního

menu 

11. li Zpět

předchozího menu

Klikněte pro návrat do

12. Cli / Cl : Nastavte hlasitost- up / down

13. Nastavte jas obrazovky

up/down 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pokud kliknete na • tlačítko

pro zadání seznamu aplikací

Pokud si stáhnete i další aplikace, zobrazí se v 
nabídce Seznam aplikací.

Prohlížeč: Nainstalovaný webový 
prohlížeč 
Car Setting:základní nastavení DVR 
přístroje:

■ Car Settings: you could set up some DVR
settings and android settings.

■ Car Player: playback the video files stored
on the SD card or other video files.

li File Manager: Souborový manažer DVR 
zařízení axtení l SD karty 

■ FM Transmitter: FM

transmitter,synchronizujete naladěním stejné 
frekvence na rádiu jako je v přístroji DVR.
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6. ■ Google settings: set up the google settings

7. ■ KMP player: one video player

8. li Maps: support GPS navigation based on

google maps

9. ■ Music: music player to play the music
Nastavení Google,KMP přehrávač 
multiménií,videa a muziky. 
10. � Obchod Play: kliknutím na něj vstoupíte do 

obchodu s aplikací, můžete zde stahovat.

11. pokud stahujete jiné aplikace a nainstalujete je, 

budou se tyto aplikace zobrazovat v tomto okně 

seznamu aplikací.
[Hlavní funkce vkládání] Část 1: Funkce 
záznamu videa Spuštění záznamu videa:

• vložte kartu SD do sotu dvr přístroje a poté 
připojte napájení, automaticky se spustí 
nahrávání přední kamery DVR.
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• Můžete klepnout na "DVR" pro vstup do záznamu

videa DVR.

• Toto zařízení podporuje 1: 1 rozdělený pohled na

přední a zadní pohled kamery, jak je uvedeno níže:

FPřední a zadní kamera 1:1 zobrazení

► Dvakrát klikněte na obrázek předního fotoaparátu

a zobrazí se přední pohled kamery na celý displej;

► Dvakrát klikněte na obrázek kamery, zobrazí se

pohled zadní kamery na celý displej;

► Opětovným dvojitým kliknutím se vrátíte na

předchozí stav zobrazení.

18 

/REC status Files playback 

I DVR settings I 

Jízda v režimu nahrávání videa:

Funkční klávesy video režimu nahrávání:

1. I   I Přepínač

zobrazení / zadní displej fotoaparátu

Toto vozidlo podporuje službu Auto Reverse

Parking:

když se vozidlo zařadí zpátečku, automaticky se

přepne na obrázek zadní kamery s náhledem na

parkovací linie. Po ztrátě parkovacího signálu se

náhled zadní kamery automaticky ukončí .
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Pohled zpětné kamery: 

I parking line 

,--- ----=-.... 

"' 

"' 

,, ' - . ,.,, � """' 

Adjust the 
parking assist 
line 

2. Přehrávání souborů videa a fotografií:
existují 2 způsoby kontroly a přehrávání aktuálních 
video souborů:
a) Zvolte nabídku Řízení videa a poté klikněte na
tlačítko záznamu,přejdete do seznamu video souborů, 
jak je uvedeno níže: můžete vybrat video soubory 
podle času nebo typu kamery k jejich přehrávání,

Klikněte na jeden video soubor k přehrávání, i když 
bude

zobrazené na DVR celé trvání záznamu, ale právě 

spustí přehrávání videa podle zadaného času.

20 

Seznam videí dle kamery 

b) Klikněte na li apps tlačítko

Nabídka seznamu nahraných videí a poté klepnutím na
tlačítko přehrávače pro přehrání požadovaného videa. 
Zde můžete zobrazit nahrávky přední kamery nebo 
zpětné kamery.

Navíc můžete posunout dotykovou oblast pro 

nastavení jasu / hlasitosti nebo
přehrávání videa dopředu / dozadu (jak ukazuje 

oranžová barevná šipka):

Odeslat zpětnou vazbu

Historie

Uloženo

Komunita
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lcurrent video I 

3. 

4. 

5. 

this areato 
ad]ustthe 

Play/ Pause 

Cl 

m
m

Delete files 

The area can be fast-forwarded / 
rewound b y  sliding left and right 

DVR Auto přehrávač:

Start/Stop video nahrávání 

 Vytvoření fotky

  Nastavení DVR rekordéru 

► 

Auto dvr nastavení: 

Čas automatického ukládání (se projeví po

restartování videa): nastavte dobu záznamu

videoklipu na lmin / 2mins / 3mins

► Automatické ukončení náhledu: nastavte čas 

automatického ukončení náhledu záznamu videa do 

hlavní nabídky, pokud není k dispozici žádná

operace pro úsporu energie

► Kvalita předního fotoaparátu (se projeví po 

restartování videa): Vysoká (1080p) / Normální 

(720p)
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► Ztlumit záznam: můžete zapnout / vypnout záznam 
hlasu

► Zobrazení vodoznaku GPS: Značka rychlosti  GPS / 
ON / OFF
► Aktuální verze: zkontrolujte verzi softwaru 
DVR ADAS funkce: klikněte na nastavení:

6. - Click it will enter ADAS settings :

ADAS nastavení 

Popis:

1. Pro zapnutí funkce ADAS připojte DVR s wifi

internetem.

2. Poté, co dokončíte úpravu ADAS, zmizí

nastavovací lišta ADAS.

V opačném případě je tam stále.

24 

► Jak používat ADAS funkce?

A-lnstalace a nastavení:

A.1. Instalace
Dokončete instalaci, musíte upravit polohu 
kamery podle snímku pořízeného fotoaparátem. 
Předpokládáme, že vpředu je v oblasti 1/4
obrázku, úroveň země je ve středu 1/5 plochy 
obrazu.

Nastavení ADAS
ADAS může fungovat správně, pokud splníme výše 
uvedené požadavky. Pokud je instalační odchylka 
velká, přesnost bude špatná. Rovněž viz následující 
obrázky:
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Camera shootlng angle ln front of the car, 

pls make it located ln the center ot lm 

Horlzontal callbration line 

pls make it is aligned with the land line 

ADAS nastavení 

A.2. Ruční nastavení

Uživatel může ručně nastavit pozici kamery, což 
je dobré pro rychlou instalaci.

■ Posuňte vodorovnou kalibrační linku tak, aby byla 

zarovnána s pozemní linkou. Pozemní čára znamená 

průsečík oblohy a země.

■ Posuňte svislou kalibrační čáru a zarovnejte ji 

doprava před vozidlo. Přímo před vozem se rozumí 

svislá spojovací čára bodu setkání dvou Iinek a středu
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bodu krytu motoru.

A.3. Automatické kalibrace

Při prvním použití fotoaparátu potřebujete 

automatickou kalibraci k aktivaci funkce.

Potřebujeme následující podmínky, abychom 

provedli automatickou kalibraci :

■ Při velké odchylce vlevo nebo vpravo bude mít za 

následek nekalibrovanou, svislou nebo vodorovnou 

odchylkou, což vede ke špatné funkci nebo zpoždění)

■ Jízda na silnici musí být s rychlostí vyšší než 20 km / 

h

■ doba jízdy při kalibraci musí být delší než 1 minutu. 

Po kalibraci spusťte funkci ADAS a zobrazí se 

odhadovaná vzdálenost
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B- LDWS varovný systém opuštění 
jízdního pruhu

B.1. Podmínky spuštění:

·  Spustit automatickou kalibraci:

·  Rychlost jízdy je více než SOKM / h a signál GPS je 

normální (rychlost GPS je nižší než rychlost palubní 
rychlost automobilu)

·  Levé nebo pravé kolo automobilu veďte na hraniční 
čáru jízdního pruhu.
·  Poloměr otáčení je větší než 250 m

B.2. Hlášení stavu výstrah

Stiskněte tlačítko levého kolečka varovné oblasti: 

oblast bude červená s tónem

Stiskněte pravé kolečko varovné oblasti : oblast se 

změní na červenou a ozve se varováni:

C-FCWS (přední systém varování před kolizí)

C.1. Podmínky spuštění:

Automatická kalibrace je 

dokončena
28 

·  Rychlost jízdy GPS je vyšší než 30 km / h a signál 

GPS je normální (rychlost GPS je nižší než rychlost 

palubní desky vozu)

·  Auto v přední části je v těsném blízosti vašem 

vozidla

·  Vzdálenost mezi vozidlem a vozidlem vpředu je 

menší než bezpečná vzdálenost.

C.2. Hlášení stavu výstrah

·  Primární výstraha: Vzdálenost mezi vámi a 

předním vozidlem je menší než bezpečná 

vzdálenost, oblast orámování automaticky zčervená

·  Sekundární výstraha: vzdálenost mezi vámi a 

předním vozidlem je menší než sekundární bezpečný 

interval, se zrychlením vozu se nastaví červené barvy

C.3. Bezpečný interval

Mez výpočtu bezpečného intervalu zahrnuje 

následující vlastnosti:

■ Rychlost jízdy 
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■ Relativní rychlost v porovnání s vozidlem 

vpředu
■ Reakční doba řidiče (výchozí hodnota je ls)

systém bezpečného výpočtu intervalu bude 

založen na výše uvedených 3 parametrech, přičemž 

se vezme v úvahu náhlé zastavení z předního vozu 

a budete mít dostatek času, aby řidič mohl 

reagovat na vzniklou situaci. Bezpečný interval je 

úměrný rychlosti jízdy a relativní rychlosti jízdy 

před vozem. D- FVMA 

D.1 Podmínky spuštění:
■ Automatické kalibrace je dokončena

■ instalace kamery splňuje navrhovaný úhel

■ Rychlost GPS je O a může být v tomto stavu více 

než 4 s

■ Přední vůz se začne couvat.

D.2. Hlášení stavu výstrah:

Pohyb vozidla vpřed: varovný tón 

Normální stav je následující:
30 

FVMA nastavení 

Část 2: GPS Navigace: 

Klikněte ■ I gps navigace: 

zadejte výchozí GPS Navigační mapu (aktuální 

výchozí navigace je SW Sygic: (Může být i Google 

Maps):

Samozřejmě můžete nastavit další GPS mapu 

jako výchozí navigaci ze seznamu. Například 

"Navitel", "Waze" a tak dále.
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• Nejprve stiskněte tlačítko "GPS" po dobu 2-3 vteřin, 

DVR zobrazí nabídku pro výchozí nastavení GPS.

• A poté klikněte na požadovanou mapu a nastavíte 

výchozí mapu navigace GPS pro tuto DVR. Po 

opětovném zadání nabídky GPS bude požadovaná 

mapa GPS automaticky spuštěna

■◄ 

co 

1 

" -

G •-

JUST ONCE AJ..WAYS 

GPS navigace-seznam: 

Část 3: Bluetooth Handsfree funce: 

. 

08 39 

Klikněte Bluetooth HF a postupujte dále: 

:
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• Klepněte na položku Spustit Bluetooth: Spusťte 

funkci Bluetooth mobilního telefonu a objevíte 

zařízeníi "FX" a spárujte jej. Také můžete přizpůsobit 

jméno Bluetooth DVR zařízení.

• Potom bude váš seznam telefonních kontaktů 

automaticky synchronizován do tohoto DVR.

• Můžete přijmout telefonní hovor nebo uskutečnit 

telefonní hovor na zařízení DVR:

Calll.oq 

Bluetooth Setting I 

Bluetoolh Status: C,_. 

MyNarnt' 

Pairin!J Aeset Clicktostart 

Cali Log 
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Nabídka handsfree Bluetooth
Část 4: Funkce vysílače FM
Klepnutím na tlačítko "FM stanice" vstoupíte do 

nabídky vysílače FM:
•

•

•

Nejprve zvolte vysílací kmitočet FM (např. FM 

lO0MHZ) a  klikněte na tlačítko

Přenos FM bylo spuštěno

Otevřete video nebo přehrajte hudbu a nastavte 

rádio na odpovídající frekvenci (např. FM lO0MHZ) 

FM frekvenci můžete nastavit až po zapnutí FM 

vysílače

• Klikněte na - FM transmitter se ukončí

34 

a reproduktor DVR se zapne, uslyšíte hlas z 
DVR přístroje.

■► J► Jelikož výkon vysílače FM je omezen a způsob 

Poslech a kvalita rádia se liší.
■Jelikož výkon vysílače FM 
transmitteru je omezen, tak bude 
mít odlišný zvukový efekt než 
stanice FM rádia.

-·,) 

�

� <. (')Open ) 

1 lilllillil 40
o 

FM transmitter menu: 

Část 5: Multimediální funce: 

• Kliknete                        na hudební přehrávač,DVR 
přejde do rozhraní přehrávače hudby, budete 
přehrávat své oblíbené skladby.

• • Pokud chcete přehrát video, klikněte prosím zde:
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• Přehrávač mutlimédií 

 li Prohlížeč galerie fotek

·.:>.: Nebo můžete zkontrolovat všechny soubory ze

"Správce souborů" obsahuje interní! úložiště a externí 

soubory micro SD karty.

Music play menu 

Pro bezpečnou jízdu:

 nesledujte video nebo fotografie během 

jízdy.
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Část 6: Android nastavení: 
1, Seznam nastavení : 

► Upravit hlasitost
► Upravit jas
► Online prohlížení  (funguje pouze v 4G mobilní síti: 
ON / OFF)
► Klávesnice Auto HF BT: ZAP / VYP
► 4G mobilní sítě: ON / OFF
► SoftAP: ON / OFF
► WLAN WIFI ON/OFF
Další nastavení:čas,datum,časové pásmo,jazyk a další.

Android nastavení: 

► Nastavení kamery:
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Choose the auto exit Preview 

time to ensure dvr will not 

Influence driving 

Front Cam Video resolution 

Choose to record the 

voice or not when 

video recording 

Nastavení DRV kamery 

2, Ostatní nastavení 
► Automatický spánek: můžete nastavit DVR pro 
automatický vstup do pohotovostního stavu po 
zastavení vozidla: 15 minut / 30 minut / 60 minut / 
Nikdy nepoužít spánkový režim

DVR se automaticky vypne po automatickém vypnutí 
klíčku auta po dobu 15 minut, aby se předešlo 
úplnému vybití akumulátoru v případě, že DVR 
nevstoupí do režimu spánku.
► Aktivujte režim"Wake Up by Collision": 
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když by došlo ke kolizi s vozidlem, DVR přístroj 

se automaticky probudí a začne nahrávat 30 

sekund video souborů.

► Povolit zámek videa: je založen na funkci DVR G-
Sensoru. Pokud tuto funkci zapnete, videonahrávka 
se uloží do speciální složky "Zamknuto".

► Citlivost detekce kolize: Nízká / Normální / Vysoká. 
Obvykle je normální správná volba.

► Obnovení továrních dat: Vymaže všechna data, 
která jste nastavili a stáhli, obnoví se výchozí tovární 
nastavení. Zmizí také navigace Sygic a její nastavení.

► Více: kliknutím na něj vstoupíte do nastavení 
android menu nastavení: WIFI / SIM
Karty / Displej / Úložiště / Aplikace / Jazyk a 
informace / čas & datum a časové pásmo / O 
službě / Bluetooth / Použití dat a atd. S

► Aktualizace systémů: podporuje online upgrade na 
nejnovější verzi nebo systémy pro upgrade pomocí 
místních souborů pomocí karty SD.

► Verze: Informace o aktuální verzi DVR.
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Další nastavení

Kliknutím na tlačítko "Více" se dostanete k nastavení 

zařízení Android : prosím zkontrolujte níže:

Android nastavení: 

Klikněte na "System updates" tlačítko,systém přejde  

na další okno s nastavením firmware: 

40 
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(nl1i,lp1ru! 

4:') ,•' I f 

1 08.31 

► Online upgrade: Pokud naše společnost uvolní 

nový firmware online, můžete připojit internet k 

DVR zařízení a stáhnout novější verzi firmwaru.

► Systém upgradu podle místních souborů:

Pokud se rozhodnete upgradovat systémy podle 

místních souborů,prosím
kontaktujte nás prosím ohledně novější verze 

firmwaru. Verzi firmwaru vám zašleme 

odpovídajícím způsobem elektronicky.

Jak aktualizovat firmware pomocí karty SD? 

Krok 1: Naformátujte paměťovou kartu.

Krok 2: Zkopírujte novější firmware {Zip file) do 

paměťové karty

Krok 3: Vložte paměťovou kartu do slotu TF karty 

{pro nahrávání videa)

Poznámky: Pokud zařízení DVR podporuje slot Dual 

TF, nezapomeňte vložit
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firmware do paměťového slotu TF karty DVR, ne do 

slotu pro kartu GPS, také se ujistěte, že je slot pro 

kartu GPS prázdný.

Krok 4: Zapněte DVR a klikněte na "Nastavení"

"Ostatní"  "Systémy" klikněte na soubor Zip

firmware a zařízení se automaticky aktualizuje.

Inovace firmwaru bude trvat asi 3-5 minut, prosím 

neodpojujte napájení při upgradu. V opačném

případě bude aktualizace firmwaru přerušena a

systémové složky budou zničeny. 

Pozor: Dodavatel neručí zárukou za škody 

způsobené neodborným

nahráváním firmware.

Nastavení úložiště:

3, Nastavení ukládání SD karty:
zobrazí se externí SD karta / interní DVR- 
informace o úložišti.
Také můžete zadat seznam nabídky Správa
souborů nebo Formátovat kartu SD zde.

► Pro bezpečnou jízdu nekontrolujete

video nebo fotografie, když řídíte.

► Pokud je záznam DVR pomalý nebo má

špatný efekt, zkuste formátovat kartu SD,

nebo ji vyměnit za rychlejší.
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4, Dvr Astent ke stažení:přiložený QR kód :
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stahování aplikací do auta a připojení zařízení

CarAssist: Instalujte CarAssist na svůj Smartphone a 

naskenujte QR kód na DVR, aby se zařízení připojilo k 

vašemu chytrému telefonu pro vzdálené sledování. 

Login do CarAssist s WeChat nebo Facebook účet 

spravujte a sledujte své auto.

[Jak používat CarAssist aplikaci?]

Podpora CarAsssit app  online video náhled a dálkový 

odposlech z DVR jednotky.

Část 1: "CarAssist" App Download

CarAssist aplikace funguje pro Android / iOS. 

Existují 3 způsoby, jak stáhnout aplikaci "CarAssist":

Metoda 1: klikněte na a nastavení menu a  !!I 
najděte kód QR DVR ,  stáhněte si jej a rozbalte v  
telefonu.

44 

Scan auto pomáhá aplikaci QR kódu ke stažení 

aplikace

Metoda 2: Navštivte tuto stránku

http://www.dvrassist.com/ ke stažení aplikace 

Metoda 3:  Vyhledejte aplikaci "dvr assist" v

Google Play nebo úložišti APP.

Po instalaci aplikace se přihlaste do aplikace dvr 

asistenta pomocí vašeho wechat / facebook 1D. 

nebo si vytvořte nové konto.
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Část 2: Připojte DVR k WiFi hotspotu 

Pokud jste SIM kartu nevložili do DVR, můžete 

připojit chytrý telefon s WiFi hotspotem pro 

dálkové ovládání na krátkou vzdálenost.

a) V menu DVR najděte a klikněte na "Nastavení auta" 

--- "Ostatní" ---- "Více" --- "Bezdrátové sítě, klepněte 

na Více" --- klikněte na "Tethering & portable 

Hotspot" --- Hotspot WiFi,  na  "ON"

b) Zapněte svůj chytrý telefon a zapněte bezdrátový 

hotspot v telefonu a vyhledejte wifi hotspot podle 

názvu formátu "FX-xxxx" (např. FX-IV8L), zadejte
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 heslo 12345678 spojte 

DVR s wifi hotspotem.

(Settiogs 

WLAN 

CHOOSE A NETWORK 

FX-IV8l 

ChinaNe t -24QX 

ChinaNet-20Gk 

feixing5858 

FX-SGE1 

FX -WGMR 

FX888 

KKJJ 

TP-UNK_.888 

9:JSAM 

WLAN 

Volans_CYHTech_GUEST 

XRMAI 

• 

• "'0 

• ,,,, <D

•,,,, CD 

•,,,, CD

• ""CD

• --,,0 

•,,,, CD

• "'CD

•"'CD

•"'CD 

• .-CD

• <;o <D

►Najděte Wifi hotspot 

Enta,r the �uword lor • fX-tvn • 

Cancel Enter Passwor<i 

Password •••••••-t 

, . ..,

Join 

►Vložte heslo 

c) Připojte se k mobilnímu telefonu na hotspot

úspěšně provedeno, aplikace automaticky 

zobrazí okno "Bond this device"

Můžete také kliknout na pravé tlačítko "+" v 

nabídce
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stránka DVR v programu Auto Assist. V 

zobrazeném seznamu vyberte správné zařízení.

• Pokud vyberete možnost "Zrušit ", přejděte na 

stránku DVR, můžete si prohlédnout / přehrát video z 

DVR nebo zachytit video / fotografie nebo kliknout na 

"soubory pro kontrolu / stahování video souborů / 

nebo nastavení DVR

• Všimněte si, že pokud vaše DVR je bez karty SIM 

uvnitř, i když zvolíte možnost "síť", NEBUDE možné 

propojit zařízení, zobrazí se tato zpráva: "Požadavek 

na připojení selhal, zkontrolujte síť (To znamená, 

pokud potřebujete připojit k zařízení DVR, ujistěte se, 

že váš automobilový DVR má přístup k internetu, viz 

další část připojení zařízení).
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Zobrazit seznam 

zařízení

►Připojit zařízení?
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Žádost o připojení selhala 
Pokud jste do DVR vložili SIM kartu, přejděte prosím 

na další část zařízení spojení s  DVR.

Část 3: Spojte telefon s DVR zařízením 

• Nejprve vložte SIM kartu do DVR nebo připojte se 

k síti wifi, ujistěte se, zda je DVR povolen přístup k 

internetu, zda je dvr automobilu online, jak je 

uvedeno níže
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Po připojení DVR zařízení k Internetu je 

zařízení na asistenci vozu online.

• Dále existují 2 způsoby, jak svázat nové zařízení s 

telefonem.

a) Metoda 1: nastavení DVR - skenování QR kódu

Pokud telefon a zařízení DVR jsou v jiné síti,

Přihlaste se do aplikace CarAssist v mobilním telefonu, 

klikněte na stránku Me, zvolte Správa zařízení a 

potom klikněte na Scan Device pro skenování QR 

kódu na DVR zařízení
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DVR received the bind request from XXX, 

click "Agree" option to accept the 

binding. 

' . ,, 

Klepněte na tlačítko "Souhlasím" v 

rozbalovacím dialogovém okně v zařízení DVR, 

nyní jste dokončili propojení.

b) Metoda 2: připojení DVR k Wifi hotspotu

Zobrazit zařízení

Pokud telefon a dvr zařízení jsou ve stejné 

síti (telefon je připojen k bezdrátové 

hotspot dvr).

Přihlaste se do aplikace CarAssist v 

mobilním telefonu, klikněte na druhé 

tlačítko "Zobrazit zařízení". Po připojení 

zařízení se přístroj pokusí zjistit, zda chcete 

připojit zařízení výše.

"+" ve stránce DVR v Auto Assist.

Také se objeví okno přidat připojení
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toto zařízení ", ale tentokrát musí zařízení 

DVR mít pro přístup k internetu přes SIM 

kartu.

,ol �:Clh• 4, 1(11�.+.U �. -

( t.4(.' 0ev1ce Man.igemont 

Bindnewdevice 

SCanDevice 

---onln1M--•Qcekbul!on
=•o..lco-Al!.,.,.,.._11il"lll.,_'"""• ... -i-,ita-•no 

Sho.1Device 

BlndedOevk:esLlst 

� HlolTGlo4Fl.kZIMIMl'I 
� N<>-•OIIIM 

'7Í 011POIUOWtYHIIUO 
�Na-•-

o 

·•

After bonding , the dvr device number 

will be display on the Bonding Device List. 

lt wi11 show it is online / offline / sleep 

status. 

Poznámky:

Jedna aplikace pro pomoc s vozidlem může spárovat 

více zařízení DVR; Jedno zařízení DVR může být 

spojeno několika zařízeními.
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Dokud je dvr v režimu online / spánku, podporuje 

funkce vzdáleného monitoru.

Funkci můžete použít na stránce Me CarAssist, jako je: 

přehrávání, vzdálená funkce video / foto / živé / 

dvoustranné rozhovory.

,,1 "'X'l.,•? 1003/IM � O -

( t.fe Play Track de\!1ces 
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" 

" 23 " 
,. 30 " 

• 
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I 

Capturing 
WMungphot0�$�•100'4 

Cancol 

► Sledujte trasu 

GPS 

►  Pořiďte foto/video na dálku
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►živé video 

O funkci obousměrné komunikace stačí stisknout 

tlačítko "Stisknout pro hovor", můžete hlasovou 

zprávu poslat DVR. Také zde slyšíte hlas z DVR v 

aplikaci CarAssist.
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Část 4: Nejčastější dotazy ohledně provozu APP
Připojení DVR k internetu:

1. Pro připojení k DVR musí být mobilní telefon a DVR 

ve stejné síti (například mobilní telefon připojit k 

hotspotu DVR, je to "není nutné" pro připojení DVR), 

nebude to způsobovat ztrátu dat mobilních sítí při 
komunikaci mezi mobilním telefonem a DVR pro tuto 

scénu, například: náhled kamery a stahování video 

souborů DVR.

2. Dostupné funkce  jsou po připojení DVR stránky 

CarAssist.

3. A pro propojení DVR, jedinou podmínkou je, že 

mobilní telefon i DVR mají přístup k internetu a tyto 

funkce budou využívat data mobilní sítě.

4. Dostupné funkce  jsou na stránce Me CarAssist po 

připojení

1. Nastavení v DVR zařízení:
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možnost nastavit např. hlasitost / jas DVR nebo 

jeho citlivost G-Sensoru

2. Poplachové hlášení:
v tomto mobilním telefonu, například: vzdálený 

monitor, přijímání poplachové zprávy z DVR apod.

Otázka: Jak používat funkci Capture v DVR stránky? 

1. Připojte se k DVR s CarAssist v mobilním telefonu, 

klikněte na možnost Přehrát ve stránce DVR, poté si 

můžete zobrazit video v reálném čase z DVR kamery, 

kliknout na tlačítko Snapshot v tomto okamžiku, 

CarAssist uloží soubor, který obsahuje několik minulých 

a následných sekund videa, toto video soubor bude 

uloženo do složky PhoneFiles.

2. Přesné trvání videa je podle možnosti nastavení na 

stránce Me.

3. Můžete zachytit minulý videoklip tak, že provedete 

následující kroky, posunete doleva nebo doprava v 

oblasti náhledu, poté přehraje minulé zaznamenané 

video podle aktuálního celkového trvání na kartě TF, 

snadno vyhledá okamžik, kdy chcete-li kliknutím na 

položku FF nebo FB, klikněte na tlačítko přehrávání pro 

přehrávání videa na normě! rychlost, klikněte na tlačítko 

Snapshot pro uložení videa
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Otázka: Co je funkce Monitor?

1. Když bylo vozidlo v kolizi během vypnutí ACC, DVR 

se probudí a vysílá upozornění na mobil, který je 

připojen k DVR.

2. Varovné hlášení obsahuje aktuální pozici a snímek z 

DVR, aby se ukázalo, zda je vůz bezpečný nebo ne.

3. Můžete také spustit Fotografování nebo Provést 

video nebo Live v monitorování.

Otázka: Jak používat funkci přehrávání stopy? 

1. DVR bude nahrávat data stopy na cloud server, když 
auto se pohybuje

2. Spusťte aplikaci CarAssist a přepněte na stránku Me v 

sekci Auto Assist a poté klikněte na položku Přehrávání 

stopy

3. Klepnutím na tlačítko kalendáře vyberte datum, 

zobrazí se stopa ze dne pořízení.
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Otázka: Jak sdílet video s Carlife? 

1. Vstupte do stránky PhoneFiles v Auto Assistu, 

vyberte video soubor, který chcete sdílet, klikněte na 

Share a vyberte možnost Carlife, přeskočí do aplikace 

Video Editor.

2. Přetáhněte Clip Box pro výběr počátečního / 

koncového bodu a můžete zvolit hudbu na pozadí  a 

potom klepněte na tlačítko Další na stránce Odeslat.

3. Zvolte složku(miniaturu) pro tento videoklip 

přetažením červené čáry, je to umístění mapy tohoto 

videa v polovině levé a můžete klepnutím nastavit 

nové umístění pro toto video. Klikněte na tlačítko 

Odeslat a sdílejte toto video se prostřednictvím 

Carlife.

4. Můžete také sdílet video s jinou platformou podle 

výběru sdílení, jako je Facebook, Youtube.

Otázka: Rozdíl mezi soubory mezi DVR a mobilním 

telefonem?

1. Soubory DVR jsou soubory uložené v SD kartě DVR, 

když se mobilní telefon připojí k DVR, můžete spouštět 

CarAssist v mobilním telefonu a přepnout na stránku
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DVR, poté klikněte na DVR Files (Prohlížeč DVR 

souborů) pro prohlížení souborů videa nebo 

fotografií v DVR, můžete tyto soubory přehrát 

nebo je stáhnout na svůj mobilní telefon.

2. Pokud zvolíte možnost Automatická synchronizace 

snímků z DVR v Me RomCast Car Assist v mobilním 

telefonu, CarAssist wi fi automaticky stahuje video 

soubory z DVR, když se mobilní telefon připojí k DVR a 

poté DVR wi / 1 odstraní tyto stažené soubory TF karta 

připojená k DVR ..

3. Fotografické soubory jsou soubory uložené v 

mobilním telefonu, jsou staženy z DVR, ve složkách 

Phone jsou stejné složky, které odpovídají zařízení 

DVR. Zachycení videa je uloženo v aplikaci Capture 

Files fo / der, fotografie / video zprávy monitoru jsou 

také ukládána do souborů Capture, editované soubory 

pro sdílení jsou uloženy v Edit File.

Otázka: Rozdíl souborů pro funkce Capture, Loop, 

Locked and Edit?

1. Záznamový soubor zachycuje majitel pomocí
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vzdáleného monitoru na stránce Me nebo 

nahrávání v DVR stránky.

2. Uzamčené soubor jsou soubory, když je zařízení 

DVR silně otřeseno, tyto soubory mohou být také 

smazány, pokud je příliš mnoho uzamčených souborů 

v SD kartě v  DVR

3. Soubor smyček jsou zamčené soubory, nejstarší  se 

automaticky smažou, když je paměť SD karty plná. 

4. Upravit soubor jsou ty, které jsme sdíleli s DVR v 

autě.

Instalační pokyny: 

1. Vypněte motor vozu:
2. Vložte kartu Micro 5D do slotu TF karty

[Poznámka] Použijte prosím vysokorychlostní 

paměťovou kartu (třída 10), kapacita by neměla být 

nižší než 512 MB,
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 Připněte DVR k původnímu zrcátku pomocí 
dodávaných pružných spon.

4. Zapojte nabíječku do automobilového zapalovače .

Připojte nabíječku do auta s USB portem DVR do 

auta.

[Poznámka l Umístěte kabel nabíječky do auta tak, 

aby byl umístěn po okraji čelního skla.

6. Nainstalujte zadní kameru na zadní straně vozu. 

Zajistěte, aby zadní kabel fotoaparátu byl umístěn 

podél střechy vozidla. Po uspořádání zadního kabelu 

kamery se připojte do portu AV-IN fotoaparátu.

7. Nastavte polohu objektivu fotoaparátu, zajistěte 

úroveň objektivu se zemí.

8. Spusťte motor automobilu, zkontrolujte, zda je 

instalace fotoaparátu v autě správná.

[Upozornění] Pokud je instalace správná, kontrolka 

systému funguje; kamera do auta vstoupí do stavu 

záznamu, bliká indikátor videozáznamu. 

Zkontrolujte, zda je obraz na obrazovce normální, 

jestliže je obrácený obraz, neváhejte nás 

kontaktovat.

Toto je umístění instalovaného DVR vozidla:
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I
Instalace DVR ve voze 

I 

1 Fix it on backsldo wlnshleld 
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@ Or, lnstall it on car license 

plate 

,@ 



[Specifikace produktu-mohou se lišit] 
-- --- -------------- -- -

-

Specifications 

Procesor 
MT6735 , 1.3GHz , Quad 

Care A53 

Obrazovka 10in Touch IPS Screen 

Displej Rozlišení 
1600*400P 

 

Flash 
16GB EMMC 

Paměť ROM 

RAM 1GB LPDDR3 

GPS+ BeiDou Navigation 

GPS Satellite System, support 

offline GPS navigation 

2G/ GSM: 

1800{B3}/850{B5}; 

3G/ 

Síť WCDMA:2100{B1}/850{B5}; 

4G/ LTE:FDD 

2100{81}/1800{83}/ 

850{85} 
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BT4.0; Bluetooth phone 

Bluetooth Handsfree call 
, 

upload the phone 

book. 

Audio decoding (MP3, 

WAV);Video decoding 

(WMV, AVI, ASF, MOV, 

Multimedia MPG, 3GP, FLV, MP4, 

H263, H264}; Support 

image format ( JPG,TIFF, 

PNG} 

Support LDWS/ FCWS/ 
ADAS 

FVMA function 

3-axis G-sensor sensor,
G-Sensor

support Loop recording 

3-axis G-sensor sensor,
Parkovací Monitor 

support 

1080P; F=2.0; 6 layer glass 

lens ; 160°wide angle view ; 

Přední  kamera H.264

Support Dual Channels 

front and rear camera 
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Zpětná kamera

WiFi 

Podpora zpětné kamery

802.11 b/g/n 

WiFi hotspot 
wifi 

FM transmitter 

Podpora car dvr 

hotspot , Two-way 

podpora

APP monitor 
Car Assist app pro 

Android / iOS 

SmAH 
Pohotovostní režim

(spotřeba proudu)

Dotykový 
Kapacitní dotykový displej 

displej 

Vstup/výstup 
repro

Vestavěné repro (výkon:

8Q/2W ) 

MIC 
Mikrofon vestavěný- MIC-

phone Noise Reduction 

66 

TF SD slot 

USB 

Tlačítko

Reset 

Podpora SD TF card slot , 

max 64GB karta není

součástí

MINI USB 2.0 

Power button-zapnutí DVR 

Podpora 

External 
Napájení 

power DC SV 2-3A auto nabíječ
Zdroj 

supply 

[FAQ -nejčastější dotazy a problémy]
Pokud zařízení nefunguje normálně, nejprve 

zkontrolujte důvody a řešení. Pokud by jste nebyli 
schopni vyřešit problém, kontaktujte nás ohledně 
dotazů.

Otázka 1: Nelze zapnout přístroj dvr?
■ Důvod: 1) Po dlouhé době přepravy se  baterie

DVR již vybila-je potřeba ji nabít.; 2) Není připojen

napájecí zdroj; 3) Nefunguje cigaretová zásuvka ve 

voze na 12V .

■ Řešení: 1) Klepnutím na tlačítko RESET obnovte

DVR nastavení; 
■ Řešení: 2) Zkontrolujte napájení
autozapalovače 12V ve voze,kabely,pojistky atd.
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Pokud jsou baterie již vyčerpané,

použijte nejprve naši standardní nabíječku do auta 

pro zapojení do cigaretového zapalovače pro 

napájení automobilu dvr

nabíjení trvá asi 3 hodiny ; 3) NEPOUŽÍVEJTE kabel 

USB / napájecí kabel telefonu atd.

DVR napájecí kabel má min.2A proud pro nabíjení 
tohoto zařízení, protože jiné nabíječky na toto 
nemusí stačit.

Otázka 2: Proč se DVR automaticky

automaticky uspí?

■ 

Důvod: Dvr automobilu se automaticky přepne do

režimu spánku v rámci několika sekund, pokud se

odpojí napájení.Výdrž baterie je jen velmi malá.

Řešení: Proč tento automobil dvr nastaví funkci

automatického spánku během několika sekund,

pokud se odpojíte od napájení?

Protože by mohla ochrana vašeho

automobilového akumulátoru a šetřit energii

pro funkci dálkového monitorování pomocí 

aplikace pro pomoc při autě, po odpojení od

zdroje napětí. Takže pokud chcete zkontrolovat

DVR automobilu 
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prosím, spojte jej s dodávaným adaptérem,

Nabíječkou 12V/5V nejprve nabijte

automobilový DVR.

Otázka č. 3: Na obrazovce se nedá

ovládat DVR zařízení,displej nereaguje na

dotyk

■ Důvod: 1) DVR baterie není dostatečně nabitá
2) Problém firmwaru

Řešení: 1) Klepnutím na tlačítko RESET restartujte
dvr; 

2) Nepoužívejte jiný napájecí kabel k připojení
napájecího zdroje namísto dodané
standardní nabíječka do auta;

3) Pokud výše uvedené řešení stále nefunguje,

kontaktujte nás prosím,

Otázka 3: DVR zůstane stát při spuštění
androidu:

■ Důvod: Problém s firmwarem

■ Řešení: Pokud je po resetu situace stále stejná,

pak to je důvod reinstalace firmwaru, kontaktujte
nás prosím.

Otázka č. 4: FM transmitter nefunguje?
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■ Důvod: Tento telefon podporuje FM vysílač
funkce, nikoliv rádio FM.

■ Řešení: Jak funguje vysílač FM? 1) Napájení FM 

vysílajte; 2) Zvolte

jednu FM frekvenci, např .: nastavte FM 98.7 nebo FM

jinou frekvenci, která neobdrží žádný místní rádiový 

signál; 3) Nastavte stejné FM

Frekvence 98,7 na vašem autorádia.

Když hrajete hudbu nebo video, je to 

automobilový DVR

bude zvuk synchronizován s vaším 

autorádiem a bude se hrát.

Mezitím se reproduktor automobilu 

automaticky vypne.

Otázky: Přehrávání videa bez zvuku?

■ Důvod: 1) Aktivovaný MUTE,; 2) Zapnutá funkci 

vysílače FM (reproduktor DVR se vypne); 3) Nastavení 
nízké hladiny hlasitosti

■ Řešení: 1) Vypněte funkci Ztlumení záznamu;

2) Vypněte funkci vysílače FM; 3)

Upravte volbu zvuku

Otázka č. 6: Nelze nahrávat video? 
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■ Důvod: 1) Neinstalovali jste kartu TF nebo

nesprávná vSD karta; 2) Špatná kvalita

paměťová karty nebo karta je poškozenéá 3) Příliš 

mnoho uzamknutých video souborů vede k tomu, že 

karta je plná.

■ Řešení: 1) Zformátujte novou kartu SD
před použitím karty a následně ji postupujte podle karty

vložte směr do slotu TF karty. 

vložte kartu, nejdříve vypněte automobilový DVR;

2) Použijte prosím vysokorychlostní kartu ClO pro 

dobrou kvalitu nebo změnu na novou kartu, kterou 

chcete vyzkoušet; 

3} Prosím
paměťovou kartu naformátujte  Nastavte senzor G 

citlivý na nízkou hodnotu.

Otázka7: Kvalita videa není dobrá? 

■ Důvod: 1) Objektiv fotoaparátu nebo přední okno

čelní sklo není čisté; 2) Nebyl odstraněn ochranný 

film DVR objektibu. 3) Směr fotografování objektivu 

fotoaparátu není vhodný
■ Řešení: 1) Vyčistěte přední čočku a přední sklo; 2) 

Odtrhněte ochranné fólie; 
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Otázka8: Přehrávání videa jde pomalu?

·  Důvod: 1) Rychlost SD karty je příliš nízká; 2) 

Špatná kvalita paměťové karty

·  Řešení: 1) Používejte prosím kartu microSD třídy 

Class10; 2) Naformátujte kartu nebo ji vyměňte za 

novou kartu

Otázka 9: Světlo obrazovky je vypnuté, ale 

zvuk jde z DVR?

Důvod: Vypnuté osvětlení obrazovky nebo DVR 

přešlo do režimu spánku

■ Řešení: Stiskněte tlačítko napájení a rozsvítí se

obrazovka displeje. · 

Otázka: DVR operace aplikací je pomalá?

Důvod: 1) Příliš mnoho běžících aplikací které běží 
na pozadí a které po použítí nebyly ukončeny

Řešení: 1) Zavřete prosím nepoužívané aplikace, 

které se dočasně nepoužívají 2) Odinstalujte prosím
některé aplikace; 3) Restartujte DVR

Otázka: Žádný obraz ze zadní kamery?
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·  Důvod: Problém s připojením k zadní kameře.

·  Řešení: 1) Zkontrolujte připojení
mezi zadní kamerou a kabelem a zkontrolujte, zda je 

AV v portu stabilní; 
2)zasuňte konektor pro zadní kameru do portu AV IN 

a pak napájení na DVR

Otázka 12: Funkce automatického zpětného 

chodu nefunguje?
■ Důvod: Nebyl připojen červený vodič se k 

plusovému pólu  couvacího světla automobilu

■ řešení: 1) Připojte prosím na zadní kameru

Červený vodič s napájením couvací lampy

Kladný pól (+); 2) Zapojte nabíječku do 

zapalovače cigaret pro napájení automobilu. 

Funkce automatického přepnutí na couvací 

kameru bude fungovat.

otázka 13: DVR nefunguje? 

Důvod: způsobený neplatnou aplikací 
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Řešení: 1) Klikněte na tlačítko Reset; 2) Pokračujte 

stisknutím tlačítka napájení 3 sekundy, abyste 

restartovali dvr; 3) Klikněte na nastavení zařízení 

Android - Více - zadejte nastavení pro Android a 

obnovte výchozí nastavení.

Otázka č. 14: Záznam smyčky nefunguje? 

■ Důvod: 1) Přehrávání video souborů na DVR; 2) 

Příliš mnoho uzamknutých video souborů
■ Řešení: 1) Pokud přehráváte video soubory v DVR,  

zobrazí se s celým videozáznamem. Zdá se, že má 

nahrávat jedno velké video, ale vlastně obsahuje jen 

jeden videoklip o 1 min / 2 min / 3 min; 2) 

Paměťovou kartu naformátujte a nastavte snímač G 

na nízké hodnoty.

Otázka 15: GPS navigace nemůže fungovat? 

■ Důvod: 1) Nenanstalovala se GPS mapa nebo mapa 

byla poškozena; 2) Zkontrolujte vnitřní soubory GPS 

ve složce Adnroid-Sygic; 3) špatný způsob instalace 

antény GPS

■ Řešení: 1) Nejprve nainstalujte mapu a SW do DVR 

(pokud byla již předem nainstalována map a SW,
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pak je  třeba jej znovu přeinstalovat); 2) 

Vyzkoušejte venkovní GPS pro vyhledávání 
družic; 3) Nainstalujte anténu GPS co nejvíce k 

obloze.

Pro reinstalaci Sygic mapy je potřeba stabilní 
Wifi datové připojení.

Otázka 16: SIM karta nebyla rozpoznána?

■ Důvod: 1) SIM karta nebyla vložena; 2) vložena byla 

SIM karta špatným směrem; 3) pásmo sítě SIM karty 

nefunguje pro naše zařízení,

■ Řešení: 1) Zkontrolujte, zda vaše síťové pásmo micro 

SIM karty funguje pro naše zařízení. 2) Vložte SIM kartu 

správným směrem vyznačeným na zařízení; 3) Pokud 

SIM kartu vložíte při režimu spánku, karta SIM nemohla 

rozpoznána. Takže nejprve vypněte automobilový DVR 

přístroj a pak klikněte na tlačítko RESET pro restartování 
DVR  znovu vložte mikro SIM kartu.
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Otázka č. 17: Nemohu propojit dvr s chytrým 

telefonem prostřednictvím služby CarAssist?

·  Důvod: 1) DVR automobilu nemá k dispozici 

internet;

2) Chytrý telefon nemá internet

·  Řešení: 1) Zapněte prosím wifi DVR nebo vložte 

kartu SIM, aby byl internet k dispozici;

2) Ujistěte se, že váš smartphone má také k dispozici 

internet, bez ohledu na wifi nebo 4G / 3G datový 

internet

Otázka18: Nelze zachytit 10s video v aplikaci 

CarAssist?

·  Důvod: DVR a váš chytrý telefon nejsou na stejném 

internetu

·  Řešení: l} Zapněte hotspot DVR WiFI; 2) Zapněte 

WiFI na chytrém telefonu;

3) Přihlaste se do aplikace pro pomoc s 

automobilem, klikněte na tlačítko "+" v aplikaci, 

najdete hotspot Wifi DVR a poté jej připojte a pak 

klikněte na tlačítko "10s video capture".

76 


	2019-03-06_090333
	2019-03-06_090447
	2019-03-06_090600
	2019-03-06_090713
	2019-03-06_090829
	2019-03-06_091021
	2019-03-06_091134
	2019-03-06_091404
	2019-03-06_093826
	2019-03-06_094020
	2019-03-06_094209
	2019-03-06_094336
	2019-03-06_094531
	2019-03-06_094817
	2019-03-06_094948
	2019-03-06_095226
	2019-03-06_104248
	2019-03-06_104520
	2019-03-06_111729
	2019-03-06_113100
	2019-03-06_113337
	2019-03-06_113709
	2019-03-06_114024
	2019-03-06_114656
	2019-03-06_114832
	2019-03-07_124428
	2019-03-07_124541
	2019-03-07_124753
	2019-03-07_124953
	2019-03-07_125056
	2019-03-07_125709
	2019-03-07_130358
	2019-03-07_130523
	2019-03-07_130650
	2019-03-07_130823
	2019-03-07_130938
	2019-03-07_131049
	2019-03-07_131246
	2019-03-07_133013



