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Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v manuálu slouží pouze pro referenční 
účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku jeho vylepšení.

Přehled produktu

Před prvním použitím kamery si prosím přečtěte tento návod a uschovejte si ho. 
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3. Instalace konzoly pro upevnění

Nasaďte konzolu pro upevnění do kamery dle obrázku níže.  Správné 
zasunutí je doprovázeno cvaknutím. Ujistěte se, že je držák umístěný 
správně. 

Instalace

1. Instalace elektrostatické samolepky

Nejprve očistěte čelní sklo a poté umístěte elektrostatickou samolepku na 
doporučenou oblast, jak je znázorněno na obrázku. Vyberte rovné a hladké 
místo, vyhlaďte všechny vzduchové bubliny, které vznikly mezi nálepkou a sklem.

Poznámka: Elektrostatickou nálepku nalepte pouze na rovnou a hladkou část čelního skla, pevně na ni zatlačit a 
vyhněte se okraji čelního skla.

2. Instalace paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu tak, aby kontakty směřovaly směrem nahoru. 
Správné vložení je doprovázeno cvaknutím. 

● Pomocí přiloženého náčiní skryjte napájecí kabel pod stropem vozidla a gumovým těsněním podél sloupku.
● V závislosti na vozidle může být zásuvka zapalovače cigaret umístěna v jiné poloze. Výše uvedený obrázek slouží 

pouze pro ilustraci.  

4. Připevnění kamery

Odlepte ochrannou fólii umístěnou na konzoly pro upevnění kamery. Konzolu 
kamery umístěte na střed elektrostatické samolepky a přitiskněte k 
elektrostatické samolepce. 

5. Napájení zařízení

Do portu pro napájení zasuňte kabel, veďte napájecí kabel podél horní části 
čelního skla, poté dolů podél sloupku až k palubní desce spolujezdce. Kabel 
veďte okolo přihrádky až k cigaretovému zapalovači, aby byl napájecí 
konektor v blízkosti zapalovače cigaret.  Připojte napájecí kabel k redukci a 
vložte do cigaretového zapalovače. 

Poznámka:

6. Nastavení úhlu palubní kamery.

Zapněte palubní kameru a upravte úhel kamery na základě obrazovky náhledu, 
abyste zajistili, že kamera směřuje k přední části vozidla.
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Stažení aplikace 70mai 

Tento produkt lze používat ve spojení s aplikací 70mai. Aplikaci můžete vyhledat v obchodě App Store 
nebo můžete získat informace v QR kódu. 

Poznámka: Pro připojení kamery k hotspotu Wi-Fi mobilního telefonu je vyžadován operační systém Android 4.4 a 
iOS 9.0 nebo novější. 

Online návod

Naskenováním níže uvedeného QR kódu otevřete online průvodce. Průvodce poskytuje podrobné 
informace o produktu, včetně popisu funkcí. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, 
abyste předešli poškození v důsledku nesprávného použití.

Pokyny k paměťové kartě

● Před použitím musí být v palubní kameře nainstalována paměťová karta (prodává se samostatně).
● Dash Cam podporuje standardní karty MicroSD. Použijte paměťové karty s kapacitou 16 GB - 128 GB a 

rychlostní třídou 10 nebo vyšší.
● Výchozí formát souborů na paměťové kartě může být nekonzistentní s formátem podporovaným 

přístrojovou kamerou. Při prvním vložení paměťové karty ji před použitím naformátujte v kameře.  
Formátováním paměťové karty odstraníte všechny soubory na kartě. Nejprve si prosím zálohujte 
důležitá data na jiné zařízení.

● Použijte vysoce kvalitní paměťovou kartu zakoupenou od renomovaného prodejce. Horší paměťové 
karty mohou mít problémy, jako jsou skutečné rychlosti čtení / zápisu, které neodpovídají uvedeným 
rychlostem, a skutečná kapacita paměti, která neodpovídá uvedené kapacitě paměti. Neneseme 
odpovědnost za ztracená nebo poškozená videa způsobená použitím nekvalitní paměťové karty.

● Aby se předešlo snížení rychlosti čtení a zápisu po delším používání, doporučuje se formátovat 
paměťovou kartu v kameře každé dva týdny.

● Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, když je kamera zapnutá. 
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Bezpečnostní opatření

Před použitím této kamery si přečtěte všechna bezpečnostní opatření a online návod, abyste zajistili správné a 
bezpečné používání.

● Tato kamera má pomoci řidičům zaznamenat prostředí mimo vozidlo. Kamera nezaručuje bezpečnost jízdy řidiče. 
Neneseme odpovědnost za žádné nehody, poškození nebo ztrátu informací způsobené ovládáním palubní kamery 
během jízdy.

● Kvůli rozdílům v podmínkách vozidla, stylu jízdy, prostředí řidiče atd. nemusí některé funkce fungovat správně. 
Výpadek napájení, použití v prostředí mimo normální provozní teplotu nebo vlhkost, kolize nebo poškozená 
paměťová karta mohou způsobit neobvyklou funkci palubní kamery. Neexistuje žádná záruka, že tato kamera bude 
fungovat normálně za všech okolností. Videa zaznamenaná touto přístrojovou kamerou slouží pouze pro informaci.

● Nainstalujte tuto kameru správně a nezakrývejte zorné pole řidiče ani neblokujte airbag vozidla, aby nedošlo k 
poruše produktu nebo zranění osob. 

● Používejte přiloženou nabíječku do auta, napájecí kabel a další příslušenství, aby nedošlo k poruše produktu v 
důsledku nekompatibility. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené použitím neoriginální 
nabíječky do auta nebo napájecího kabelu.

● Pokud se baterie během používání nebo skladování deformuje, nabobtná nebo začne vytékat, okamžitě přestaňte  
kameru používat, abyste předešli problémům s bezpečností, a kontaktujte poprodejní servis.

● Udržujte tuto kameru v dostatečné vzdálenosti od silných magnetických polí, protože by mohly způsobit její 
poškození.

● Nepoužívejte tuto přístrojovou kameru v prostředích s teplotami nad 60 °C nebo pod -10 °C.

● Používejte tuto přístrojovou kameru pouze v rozsahu povoleném zákonem. 

Specifikace
Produkt: Dash Cam
Model: A500
Vstup: 5V     2A
Napájení: Zásuvka zapalovače cigaret v autě
Typ baterie: lithium-polymerová baterie

Obsah balení

1.  70mai Dash Cam Pro Plus × 1

2.  Napájecí kabel × 1

3.  Duální USB nabíječka do auta × 1

4.  Montážní konzola × 1

5.  Elektrostatická nálepka× 2

6.  Lepicí štítek × 2 (s 1 předem naneseným na držák)

7.  Uživatelská příručka × 1 
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Verze-V1.0-20200813

Servis: help@70mai.com

Další informace najdete na www.70mai.com

Výrobce: 70mai Co., Ltd.

Adresa: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Shanghai, China




