
70mai Dash Cam
Uživatelský manuál
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Přehled produktu
Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod.

Poznámka: Ilustrace, příslušenství a uživatelské rozhraní v manuálu slouží pouze pro referenční účely. Produkty se 
mohou lišit model od modelu.  

Funkční tlačítka
Displej
Reproduktor
Slot držáku
Kamera
Větrání

LED dioda
Mikrofón
Tlačítko: Zapnout
Port pro napájení (DC/IN)
Port zadní kamery (AV/IN)
Slot MicroSD
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3. Instalace držáku
Vložte držák do slotu. Správné zasunutí držáku je 
doprovázeno cvaknutím. Ujistěte se, že jste držák umístili 
správně. 

  
 
  
 

 
 

Instalace

1. Instalace elektrostatické samolepky

Nejprve očistěte čelní sklo. Poté umístěte elektrostatickou 
samolepku do oblasti vyznačené na obrázku. Vyberte rovné a 
hladké místo. Vyhněte se okraji čelního skla. Vytlačte všechny 
vzduchové bubliny, které se mohou objevit mezi sklem a 
samolepkou.

2. Instalace paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu (kontakty směřují 
nahoru). Správné zasunutí karty je doprovázeno 
cvaknutím.

4. Připevnění kamery
Odlepte ochranou folii umístěnou na držáku kamery. 
Držák kamery umístěte na střed elektrostatické 
samolepky a přitiskněte k elektrostatické samolepce.
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5. Napájení zařízení
Do portu pro napájení zasuňte kabel. Kabel veďte podél horní části čelního skla, poté směrem dolů (podél sloupku) až k palubové 
desce spolujezdce. Dále kabel veďte okolo přihrádky až k cigaretovému zapalovači. Připojte napájecí kabel k redukci a vložte do 
cigaretového zapalovače. 

 

Poznámka: 
• Pomocí přiloženého páčidla, vložte kabel pod gumové těsnění.
• Vedení kabelu se může lišit od modelu auta.

6. Nastavení vhodného úhlu
Zapněte kameru. Nastavte ji tak, aby kamera zaznamenávala přední část vozidla. 
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Příslušenství (volitelné)

Kamera disponuje funkcí zadního záznamu (po zakoupení 
zadní kamery). Bližší informace jsou uvedeny v QR kódu. 

Poznámka: Pro zachování kompatibility, použijte zadní 
kameru od stejného výrobce (70mai).

Obsah balení

1. 70mai Dash Cam A800
2. Držák
3. Napájecí kabel
4. Duální USB-nabíječka do auta
5. Páčidlo
6. Elektrostatická samolepka
7. Samolepka na držáku (1 je již nainstalována výrobcem)
8. Uživatelský manuál
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Aplikace 70mai (stažení)
Zařízení může být spojeno s aplikací 70mai. 
Bližší informace jsou uvedeny v QR kódu.

Poznámka: Pro připojení kamery k hotspotu chytrého telefonu
je vyžadováno: Android 4.4 nebo IOS 9.0 nebo vyšší.

Online návod
 
 
 
 

Online návod je uveden v QR kódu. Před prvním použitím si 
pozorně přečtěte uvedený manuál. 
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Pokyny k paměťové kartě.

Paměťová karta není součástí balení. Nainstalujte ji před prvním použitím.

Zařízení podporuje všechny standardní karty Micro SD. Používejte karty s minimální kapacitou 32 GB (U1: UHS-1)
nebo vyšší.

Po prvním vložení kartu naformátujte přímo v zařízení (předchozí data na kartě zálohujte). Tím předejdete problémům 
spojeným s ukládáním videí.

Použijte paměťovou kartu vyšší třídy (se správnou rychlostí zápisu a velikostí uložiště). Výrobce nenese zodpovědnost 
za ztracená nebo poškozená videa v důsledku použití nevhodné paměťové karty.

Je doporučeno formátovat kartu každé dva týdny (zabránění snížení rychlosti čtení zápisu).

Nevkládejte, ani nevyjímejte kartu ze zařízení, když je zapnuté.
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Opatření
• Zařízení zaznamenává aktuální dění před vozidlem během jízdy. Zařízení nezaručuje bezpečnou jízdu. Výrobce nenese 
odpovědnost za způsobené nehody či poškození vozidla při manipulaci se zařízením během jízdy.

• Některé funkce zařízení nemusí fungovat správně (závisí na modelu vozidla, stylu jízdy, stavu vozidla).

• Zařízení nainstalujte podle popisu v návodu. Zařízení nesmí omezovat zorné pole řidiče a ani blokovat airbagy
(zamezení poškození zařízení či zranění osob).

• Maximální rozlišení palubní kamery: 3840 x 2160, se zadní kamerou rozlišení: 2560 x 1600.Pokud chcete vrátit rozlišení 
kamery do původního rozlišení 3840 x 2160 (odstranění zadní kamery).
Změňte: Nastavení > Nastavení videa > Rozlišení videa

• K nabíjení použijte přiloženou nabíječku do auta a napájecí kabel. Jinak by mohlo dojít k poruše zařízení. Výrobce nenese 
odpovědnost za škody způsobené použitím neoriginálního příslušenství. .
• Pokud se baterie během používání nebo skladování deformuje, nafoukne nebo z ní začne vytékat kapalina, okamžitě zařízení 
vypněte a kontaktujte servisní pracoviště.

• Nepokládejte zařízení do blízkosti magnetického pole. Hrozí riziko poškození.

• Nepoužívejte v extrémním teplotách (-10 °C a 60 °C).

• Zařízení používejte v souladu se zákonem.
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Model: A800

Specifikace

Produkt: Dash Cam

Zdroj: Zásuvka zapalovače cigaret

Výstup: 5V 2A

Typ baterie: Polymerová lithiová baterie

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz
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