
STARS X1
Uživatelská Příručka



Výrobek a příslušenství 

1.Stars X1 intelligent car DVR*1 (Zahrnuje modul detekce vzduchu)
2.Dálkové ovládání*1
3.Štítek pro dálkové ovládání*1
4.Autodobíječ*1
5.MicroUSB kabel*1
6.Držák*1
7.Uživatelské příručka*1
8.Modul tlaku vzduchu v pneumatikách* 

* Zvláštní poznámka: Sledování tlaku v pneumatikách je unikátní funkcí hvězdy X1 - Deluxe. Veškeré 
popisy použití monitoru tlaku v pneumatikách v této příručce jsou určeny pouze pro luxusní verzi. 
Základní vydání nemá funkci monitorování tlaku v pneumatikách.

STARS X1 USER’S MANUAL
星辰X1用户手册
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DISCOVER INNOVATION

Popis Výrobku



Zapínací Tlačítko

Indikátor Zapnutí

Wi-Fi Tlačítko

Wi-Fi Indikátor

Indukční Otvor pro

chlazení vzduchem

Spouštěcí Tlačítko
Otvor pro Konektor

Větrání

Indikátor fotografování



Větrání

M
ic

ro
-S

D
H

D
M

I
U

SB

Mikrofon

MicroUSB
Zdířka pro Nabíjení

HDMI Výstup

 MicroSD card slot



Video/Photo Změna režimu.

Okamžitě zamkněte aktuální video, 
které není zakryto oběhem.

Fotografovat (snímek v režimu videa; 
Fotografovat v režimu fotografií).

Tlačítko nahrávání zvuku.



Popis Indikátorů 

Napájecí indikátor

1.1. Při zapnutí zelené světlo indikuje zbývající výkon více než 25%, červené světlo indikuje zbývající 
výkon menší než 25%;
2.2. Nabíjení při zapnutí: během nabíjení svítí žluté světlo, žluté světlo vypnuté a zelené světlo svítí 
po úplném nabití;
3.3. Nabíjení při vypnutí: při nabíjení svítí žluté světlo, po úplném nabití žluté světlo vypnuté. 

Wi-Fi indikátor

1.1. Zapnutí zeleného světla: Zařízení Wi-Fi je zapnuto a pracuje správně.
2.2. Zelená kontrolka bliká: připojení Wi-Fi a náhled na aktuální obrazovku DVR;
3.3. Indikátor vypnut: Wi-Fi je vypnuto. 

Indikátor fotografování

1.1. Zelená svítí: Režim fotografií. Zelená kontrolka jednou při fotografování bliká;
2.2. Červené světlo svítí: Režim videa. Při nahrávání videa bliká červená kontrolka. Snímek 
pomocí dálkového ovládání v režimu videa, zelená kontrolka bliká jednou;
3.3. Červená kontrolka rychle bliká, když firmware upgraduje. Po dokončení inovace se rozsvítí. 

Popisu varovných tónů

1.1. Zapnutí: Stiskněte tlačítko napájení, zařízení se zapne po dvou pípnutích. Automatické zahájení 
nahrávání po třetím pípnutí;
2.2. Vypnutí: Dlouhým stisknutím tlačítka napájení, dokud se přístroj nezapípá, a poté je vypnutý po 
třech pískáních;
3.3. Fotografie / videozáznam: Ovládejte pomocí APP nebo tlačítek na zařízení. Po úspěšné operaci 
zazní zvukový signál;
4.4. Wi-Fi: Zapněte nebo vypněte přístroj, pípne jednou;
5.5. Dálkové ovládání: Zařízení vydá zvukový signál při úspěšném stisknutí tlačítka na dálkovém 
ovladači. Zařízení jednou pípne při úspěšném přepnutí z režimu fotografií do režimu videa a 
automaticky zahájí záznam. 



Základní Operace

1.  Stažení a Instalace APP
Vyhledejte kód QR nebo navštivte oficiální webové stránky www.neekin.com
stažení. (Android 4.4 a vyšší nebo iOS 7.0 a vyšší)
Uživatelé iOS si mohou také stáhnout z App Store
NeekinDVR".

2.  Spojení DVR s telefonem
Star APP - Připojení DVR - Zvolte "Neekin888888" v seznamu Wi-Fi - Zadejte výchozí heslo
"1234567890" pro připojení.
Tipy: V nastavení lze změnit výchozí účet Wi-Fi a heslo. Pokud heslo zapomenete, proveďte v nastavení 
nastavení "obnovení továrních dat".

3.  Firmware upgrade
Aktuálně aktualizujeme firmware DVR, abychom zvýšili zážitek z používání. Zkopírujte firmware do 
kořenové nabídky karty Micro SD, vložte kartu do DVR a zapněte ji. Během upgradu rychle bliká červená 
kontrolka. Když přístroj pípne a indikátor zhasne, zapněte ho stisknutím tlačítka napájení.

4.  Dálkové ovládání párování
DVR a dálkové ovládání byly spárovány. Můžete se pokusit spárovat znovu, pokud funguje abnormálně: 
Pokud je DVR vypnutý, stiskněte jedno z čtyř tlačítek regulátoru a neuvolněte jej, poté zapněte DVR, 
uvolněte tlačítko po dvou pípnutí a restartujte DVR.

5. Detekce vzdušných zápachů
Detekujte zvláštní vůni v autě (včetně zápachu cigaret, formaldehydu, zápachu apod.). Je zařazen do čtyř 
tříd: I / II / III / IV. Okna můžete otevírat / zavírat a ventilovat nebo izolovat od vnějšího znečištění vzduchu 
podle výsledku testu.

6. Monitor tlaku v pneumatikách
Sleduje aktuální stav pneumatik po instalaci vestavěného modulu tlaku pneumatik. Výstražnou hodnotu 
tlaku a teploty pneumatik můžete nastavit podle pokynů výrobce automobilů v nastaveních.

7.  Další podrobné operace a nastavení
Navštivte oficiální webové stránky www.neekin.com, zadejte oficiální fórum pro výměnu nastavení provozu 
a nové metody. 



Základní Funkce APP

Discovery - Zábava sdílení
Můžete si pořídit obrázek nebo video o zábavných věcech, scenérii nebo necivilizovaném chování na 
silnici. 



Kamera - Náhled v reálném čase
Nahrávání videa: Po úspěšném připojení telefonu a kamery zadejte "Fotoaparát" a zobrazí se aktuální 
snímka. Související parametry účtu a hesla kamery a Wi-Fi lze v nastavení změnit.
Fotografujte: Dlouze stiskněte tlačítko spouště, abyste přepnuli do režimu fotografií (nebo rychle přepněte 
přes APP). Hvězdičky X1 podporují normální režim fotografování a záběry (3 nebo 5 výstřižků, v 
současné době podporuje rozlišení nejvýše 8MP), širokoúhlý objektiv o šířce 170 °.
Tipy: Při náhledu na aplikaci APP je v režimu videa k dispozici pouze tlačítko "snapshot" zařízení (v tomto 
režimu je tlačítko napájení); Všechno tlačítko zařízení není dostupné v režimu fotografií.



Album - soubory spravují a sdílejí
Přehrávání videa / obrázků: klikněte na galerii, vyberte video a zvolte pro přehrávání náhled online. 
Sdílení obrázků: Prohlížení obrázků, snadné sdílení s SNS jako wechat, weibo
Video: Připojte se k DVR, vstupte do alba, zobrazte nahrané videosoubory, přehrávejte v APP bez 
nutnosti spotřebovat data.
Foto: Zobrazení obrázků, snadné sdílení s SNS jako wechat a weibo.
Naléhavost: Tento adresář ukládá uzamčené soubory videa a nebudou přepsány oběhem.
Místní: Video a obrázky uložené v mobilním telefonu.
Stažení dávky: vyberte videa nebo obrázky, klepněte na tlačítko stáhnout a uložte je do telefonu.
Dávkové odstranění: zvolte videa nebo obrázky, klikněte na "Smazat".



4.Me - Nastavení účtu
Zkontrolujte instrukce a nastavte informace o účtu.



Schéma Zapojení / Instalace

1.1. Vložte kartu do slotu (věnujte pozornost kladům a nevýhodám);
2.2. Připojte držák na DVR a upevněte směr;
3.3. Odstraňte 3M lepidlo na dně držáku, vložte jej na vhodnou pozici na čelním skle. Doporučujeme 
pastu na přední straně zpětného zrcátka;
4.4. Připojte rekordér pomocí nabíječky do auta pomocí kabelu Micro USB (doporučujeme kabeláž podle 
obrázku). DVR se po zapnutí automaticky zapne a generuje varovný tón napájení, znamená to, že se 
DVR dostal do normálního provozního stavu;
5.5. V pneumatikách by měla být instalována indukční hlava induktoru tlaku vzduchu v pneumatikách (pro 
luxusní verzi). Obraťte se prosím na 4S obchod nebo odborné opravárenské středisko o pomoc. 

Typy:
1.1. Používejte originální kartu Micro SD 8G-64G (třída 10 nebo vyšší, doporučujeme kartu s rychlostí 
čtení 80M / S);
2.2. Nevkládejte ani neodstraňujte kartu Micro SD, pokud zařízení pracuje, aby nedošlo ke ztrátě dat.
3.3. Připojte dálkové ovládání na středovou konzolu, vedle převodovky nebo volantu. Nepokládejte do 
polohy airbagu. Pokud lepidlo ztratí lepivost, vyčistěte jej vodou a znovu pracujte. 

Best position for installation



Specifikace

1 Core hardware
Processor: AIT 8428P, H.264 Hardware encode, 1440P@30fps ultra HD video encode, Low power 
consumption
Image sensor: OV4689
Lens: 6 layers of glass lens, One infrared filter, 170°wide angle, F2.0 large aperture

2 Technické Parametry
Paměť: MicroSD card paměť, doporučené maximum 64GB, Bude kruhově pokrývat předchozí videa. 
Bezdrátový modul: Vestavěný modul Wi-Fi AP6181, přímé spojení s Wi-Fi a telefonem, fotografie z RF 
dálkového ovládání
Podporované Platformy: Podporuje telefony/tablety s Android/iOS
G- Sensor: Built-in three-axis acceleration sensor, adjust sensitivity by APP
Working temperature: - 20°~ 85°
Maximum video resolution: 2560×1440P@30fps

Použití poznámek a bezpečných poznámek k jízdě

Produkty, funkce APP a funkce uvedené v pokynech mohou být po uvolnění aktualizovány a 
aktualizovány. Pokud při používání používáte pokyny, které nejsou v souladu s těmito pokyny, věnujte 
pozornost pokynů na oficiálních stránkách. Aktualizace pokynů nebude oznámena jednotlivě.

1. 1. Některé funkce výrobku mohou vodičovi lépe vědět o jízdních podmínkách. Ale stále byste měli 
vždy sledovat provoz, dodržovat dopravní předpisy a řídit bezpečně;
2. 2. Během jízdy nepoužívejte telefon;
3. 3. Budeme aperiodicky aktualizovat firmware APP a DVR, abychom zvýšili zážitek z používání. 
Poskytněte více funkcí a nové způsoby;
4. 4. Pracovní teplota je -20 ° -85 °;
5. 5. Nečistěte dráždivými chemickými rozpouštědly. Navrhněte utřít mokrou tkaninou nebo měkkým 
hadříkem;
6. 6. Věnujte pozornost ochraně životního prostředí. Neodhazujte odpadky. Neházejte výrobek do ohně, 
abyste zabránili jeho výbuchu (včetně baterií);
7. 7. Pokud se vyskytne problém při používání, kontaktujte prosím oficiální zákaznický servis. 
Nedemontujte a neopravujte sami. 




