Návod k použití

Další informace o SD kartách Nextbase naleznete na stránce 45.

Další informace o SD kartách Nextbase naleznete na stránce 45.
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Varování k produktu
Nedodržení následujících výstrah může vést knehoděnebosrážce,která může mít za následeksmrt nebovážné
zranění.
rozptylování
Cílem tétokamery je zlepšit znalost situacepři správném použití. Při nesprávném použití by vás displej mohl
rozptylovat, což by mohlo vést knehodězpůsobující vážné zranění nebosmrt. Nevyhledá vejte přístup k
informacím uloženým na přístrojové desceneboneměňtenastavení zařízení běhemjízdy. Informace uložené na
Dash Cam by měly hľadaťiba tehdy, když jevozidlo vklidu a pokud jste vsouladu smístními zákony zaparkování
na bezpečnémmístě.
Nastavení Dash Cam byste měli měnit pouze běhemzastavení vozidla a pokud jstezaparkování na bezpečném
místě v souladu s místními zákony. Vždy udržujte přehled o svém okolí a nedívejte sena displej ani senenechte
rozptylovat displejem. Zaostření na displej může způsobit nepovšimnuty si překážek nebo nebezpečí. DashCam
používejte na své vlastní riziko.
Během jízdy neměňte nastavení ani nepřistupujte k žádným funkcím, které vyžadují delší používání ovládacích
prvků Dash Cam. Než se pokusíte prové st takové operace, bezpečně zaparkujte.
Přehrávání videa na zařízeních se zobrazovacími prvky viditelnými řidiči je v některých zemích nebo státech
zakázáno nebo omezeno. Dodržujte tyto zákony.
Instalace do vozidla
Při instalaci Dash Cam ve vozidle, neumisťujte Dash Cam na místo, které brání ve výhledu řidiče na cestunebo
narušuje ovládací prvky vozidla, jako například volant, nožní pedály nebo řídící páky. Nepokládejte nezajištěné
zařízení na palubní desku vozidla. Dash Cam neumisťujte před ani nad airbag.
Baterie
Lithium -iontové baterie se používají ve většině přístrojů NEXTBASE ™ Dash Cam. Pokud se nebudete řídit těmito
pokyny, bateriemohoumít zkrácenou životnost nebomohoupředstavovat riziko poškození Dash Cam, požáru,
chemického popálení, úniku elektrolytu a / nebozranění.

- Dash Cam nebo baterie nerozebírejte, neupravujte, nepředělávejtenepropichujte ani nepoškozujte.
- Nevyjímejte ani se nepokoušejtevybírat nevyměnitelnou baterii, která je určená pro profesionály.
- Nevystavujte Dash Cam ohni, výbuchu nebo jinému nebezpečí.
- Nevystavujte Dash Cam dešti ani vodě.

Magnety
Dash Cam a jeho držák mohou obsahovat magnety. Za určitých okolností mohou magnety způsobovat rušení
některých vnitřních zdravotnických prostředků včetně kardiostimulátorů a inzulínových pump. Zařízení a
držáky, které obsahují magnety, by měly od takových zdravotnických prostředků držet dál. Magnety mohou
způsobit poškození některých elektronických zařízení, včetně pevných disků v přenosných počítačích a
bankovních, kreditních nebočlenských kartách. Buďte opatrní, když sezařízení a držáky, které obsahují
magnety, nacházejí v blízkosti elektronických zařízení nebobankovních, kreditních nebočlenských karet.
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Patentové Informace
U.S. Patent No. 11,061,555

Vyhlásení o shode
NBDVR622GW
5V / 1.5A

My, Portable Multimedia Limited.
Dorna House Two.
52 Guildford Road,
West End, Surrey.
GU24 9PW
United Kingdom

8MP (3840 x 2160)
6G / 140° / F1.3

Na výhradní odpovědnost prohlašujeme, že výrobky: -

3840×2160 @ 30 FPS day & night
Název produktu:
Modelové číslo:

NEXTBASE In CarCam
NBDVR622

3"
960 (W) X 480 (H) pixels

Na které se vztahuje toto prohlášení, splňuje tyto normy::, 2014/30/EU

(EMC Directive)
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN 60950-1: 2006 + A11:2009+A1 2010+A12:2011+A2:2013 (LVD)
2011/65/EU + EU 2015/863 (RoHS directive)
2012/19/EU (WEEE Directive)
EC 1907/2006 (REACH)
IEC 61000 -4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010
IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4- 5:2014, IEC 61000-4- 6:2013
IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4- 11:2004+A1:2017
EN 301 489- 1 V2.2.1: 2019- 03

16:9
MicroSD, U3, až 256 GB (doporučuje se 128 GB)
(doporučení)

64-128GB SDHC / SDXC, U3
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite SD kartu
značky Nextbase.
8GB MicroSD = 20 Zápisnica zo záznamu
16GB MicroSD = 45 Zápisnica zo záznamu
32GB MicroSD = 90 Zápisnica zo záznamu
64GB MicroSD = 180 Zápisnica zo záznamu
128GB MicroSD = 360 Zápisnica zo záznamu
MP4

EN 301 489-17V3.2.0:2017- 03
EN 301 489- 19 V2.1.1:2019- 04
EN 300 328 V2.1.1: 2016- 11 (BT3.0, BT4.0 & Wi-Fi)
2014/53/EU & EN 62311:2008 (RED)
ETSI EN 303 413 V1.1.1: 2017- 06 (GNSS)

Dual System
Další informace:
Tento výrobek splňuje výše uvedené požadavky a je označen značkou CE
odpovídajícím způsobem.

Caerphilly, United Kingdom

Graham Lambert

(Místo vydání)

(Jméno odpovědné osoby)

7th May 2019
(Datum vydání)

(Technical Director)
(Podpis odpovědné osoby)
Telephone +44 2920 866429

94 x 53 x 45
125g
Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com Inc nebo jejích poboček
Slovní známka Bluetooth™ a loga jsou registrovanými ochrannými známkami ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG.
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a
dalších zemích. Android je ochranná známka společnosti Google Inc ve Spojených státech a v dalších zemích.
2015 Google Inc. Všechna práva vyhrazena. Služba map Google Maps™ představuje ochrannou známku
společnosti Google Inc. Mac je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc ve Spojených státech a
v dalších zemích.
iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a v
dalších zemích.
Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation.
microSD a logo microSD jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.
MyNextbase Player™, MyNextbase Cloud™ a Click&Go PRO™ jsou registrované ochranné známky společnosti
Portable Multimedia Ltd.

Klepněte na tlačítko a
přejděte na Mount

622GW

Nextbase 622GW Dash Cam

Quick Start Guide

Lepicí 3m nástavec
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Vlastnosti produktu

4K

Funkce nahrávání v rozlišení HD s vylepšenou stabilizací obrazu
Záznam Ultra Clear 4K při 30 snímcích za sekundu k záznamu silnice před vámi. Vestavěný polarizační ﬁltr omezuje odrazy a odlesky od čelního skla.
Vylepšená stabilizace obrazu významně omezuje vibrace z vozidla a zajišťuje křišťálově čistý, úžasně plynulý obraz a umožňuje vám sledovat lepší podrobnosti na vašich nahrávkách.
Super pomalý záznam:
Při záznamu v rozlišení 1080P při 120 snímcích za sekundu budete moci sledovat své video v režimu super pomalého záznamu. Tato funkce je ideální jako pomoc při zjišťování, co se
stalo při nehodě a zachycení podrobností jako jsou čísla registračních značek.
Vylepšené noční vidění a režim extrémního počasí:
Vaše palubní kamera 622GW automaticky detekuje úrovně osvětlení a vylepšuje obraz při jeho záznamu, což umožňuje jasnější noční záznam, zatímco režim extrémního počasí
umožňuje „vidět skrz mlhu“ a může se ukázat jako klíčový při identiﬁkaci kritických podrobností za špatné viditelnosti.

Vestavěné GPS a „what3words“:
Vestavěné GPS ke sledování vašich cest. Uzavřením partnerství se službou what3words vám můžeme poskytovat přesnou polohu s přesností na 3 m.
V případě nehody lze tuto polohu sdílet se složkami záchranného systému a rychle a přesně vás vyhledat.

Sada MyNextbase™
Aplikace MyNextbase Connect – prohlížejte, spravujte a nahrávejte videa, nastavte si asistentku Alexu a funkce nouzového SOS.
MyNextbase Cloud – nahrajte své video na server Nextbase a získáte odkaz, který můžete sdílet a zaslat přátelům, pojišťovně a na sociální média.
Přehrávač MyNextbase – přehrávací software k prohlížení, správě, úpravám a sdílení vašich videí.
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Předepsaná označení (CE, FCC, RCM, WEEE) lze také najít pod prachovkou.
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Polarizační Filtr
Snižuje oslnění na čelním skle a pomáhá zaznamenávat jasnější videa.
Informace o nastavení viz strana 19.

13

Pri prvej inštalácii palubnej vačky postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Pri každodennom používaní
jednoducho odstráňte fotoaparát z držiaka podľa potreby.

(U3. Až 256 GB; doporučuje se 128 GB)
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GW
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GW
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12-24Vdc
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622gw je dodáván s vestavěným polarizačním ﬁltrem na objektivu, který má snížit oslnění a
zlepšit jasnost vašich nahrávek. Při pohledu na displej Dash Cam otočte rámeček v přední části
objektivu, dokud není zachycený obraz nejjasnější, a oslnění je minimální. Další informace o
polarizačním ﬁltru a nastavení naleznete na straně 18.
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Polarizační Filtr
Polarizační filtr (zvýrazněný na palubní desce, níže) je navržen tak, aby snížil oslnění na čelním
skle, jak je vidět přes palubní kameru, což vám umožní jasně zaznamenat cestu vpřed. Při jasném
slunečním světle filtr také zvýší úroveň barev a kontrastu, aby pomohl zachytit poznávací značky
a další důležité detaily.

Nastavte polarizační filtr
Nejúčinnějším způsobem nastavení polarizačního filtru (1) je umístit kus obyčejného bílého papíru (2)
na palubní desku (3) pod zpětné zrcátko. Se zapnutým fotoaparátem uvidíte odraz (4) papíru na LCD
obrazovce Dash Cam. Podívejte se na odraz (4) na čelním skle pomocí displeje Dash Cam (5).

3

622
GW

4

2

1

5

Jemně otočte přední rámeček pro nastavení filtru.
Otočte filtr tak dlouho, dokud nebude na displeji
vačky Dash vidět odraz čelního skla (viz níže).
Jakmile odraz již není vidět, Ovládejte přístrojovou
kameru normálně. Vezměte prosím na vědomí;
nemusí být možné plně odstranit odraz, ale
použití polarizačního filtru výrazně zlepší kvalitu
vašeho videa.

Nepokládejte prsty na skleněnou čočku ﬁltru.
Při ovládání vozidla ﬁltr neupravujte.

Výše uvedený diagram je určen pouze pro ilustraci.
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Namontujte nástavec

20

22 a 23

21

22

23

1
4K @ 30FPS, 1440P @ 60FPS, 1440P @ 30FPS,
1080P @120FPS, 1080P @ 60FPS, 1080P @ 30FPS
4K @ 30FPS

Výběr
4K @ 30FPS

3840 x 2160

1920 x 1080 @ 30FPS

1440P @ 60FPS
1440P @ 30FPS

2560 x 1440
2560 x 1440

1920 x 1080 @ 30FPS
1920 x 1080 @ 30FPS

1080P @ 120FPS
1080P @ 60FPS
1080P @ 30FPS

1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080

1920 x 1080 @ 30FPS
1920 x 1080 @ 30FPS
1920 x 1080 @ 30FPS

Poznámka:
-Při záznamu v rozlišení 1080P při 120 snímcích za sekundu budete moci sledovat své video v
režimu pomalého záznamu na kameře, což vám umožní objevit podrobnosti, kterých byste si
na videu v plné rychlosti nevšimli.
-ozlišení připojené zadní kamery je pevně stanoveno na 1080P. Rozlišení a počet snímků za
sekundu zadní kamery nelze měnit nezávisle na přední kameře.
Obě rozlišení jsou propojena k zajištění maximálního výkonu.
-1080p při 120 snímcích za sekundu nepodporuje režim EIS nebo režim extrémního počasí.
Pokud je libovolný z těchto režimů zvolen spolu s rozlišením 1080p při 120 snímcích za sekundu,
palubní kamera se automaticky přepne do nejbližšího kompatibilního rozlišení.
U režimů stabilizace obrazu i extrémního počasí existuje několik omezení, podrobnosti naleznete
na stránce 25.
-V tabulce výše naleznete kombinace rozlišení přední a zadní kamery:

2

3

-Vylepšená Stabilizace
Obrazu
-Extrémní Režim
Počasí

4

24

Stabilizace Obrazu

5

Extrémní Počasí

12

6
13
7

Stabilizace obrazu
Vylepšená stabilizace obrazu se používá k omezení vibrací z vozidla pozorované při přehrávání videa
a zajišťuje plynulejší a čistší obraz. Vezměte na vědomí, že režim EIS nelze použít na zadní kamery
(jsou-li připojeny).
Je-li režim EIS zapnutý v rozlišení 1440P při 60 snímcích za sekundu nebo 1080P při 120 snímcích
za sekundu a je připojena zadní kamera, rozlišení přední i zadní kamery se automaticky sníží na
1440P při 30 snímcích za sekundu nebo 1080P při 60 snímcích za sekundu, k zajištění maximálního
výkonu.

8
Stabilizace Obrazu Extrémní Počasí

9

10

4K 30fps (3840x2160 @ 30 FPS)

Yes

Yes

EIS/EW Aplikováno na zadní kameru ?

No

No

1440P 60fps (2560x1440 @ 60 FPS)

No

No

EIS/EW Aplikováno na zadní kameru ?

No

No

1440P 30fps (2560x1440 @ 30 FPS)

Yes

Yes

EIS/EW Aplikováno na zadní kameru ?

No

No

1080P 120fps (1920x1080 @ 120 FPS)

No

No

EIS/EW Aplikováno na zadní kameru ?

No

No

1080P 60fps (1920x1080 @ 60 FPS)

Yes

Yes

EIS/EW Aplikováno na zadní kameru ?

No

No

1080P 30fps (1920x1080 @ 30 FPS)

Yes

Yes

EIS/EW Aplikováno na zadní kameru ?

No

No

Poznámka:
- Je-li režim EIS zapnut s nastaveným rozlišením 4K, bude rozlišení činit 2704 × 1520 rozšířené na 4K.
- Rozlišení použitá na přední a zadní kamery se zapnutým režimem EIS naleznete v tabulce výše. Viz
Rozlišení“ na stránce 24, kde naleznete rozlišení kamery s vypnutým režimem EIS.

14

11

Extrémní počasí
Při aktivaci je palubní kamera schopna přesněji nahrávat v mlze a oparu, což vám umožňuje přečíst
podrobnosti jako čísla registrační značky za špatné viditelnosti. Vezměte na vědomí, že režim
extrémního počasí se nevztahuje na žádnou připojenou zadní kameru.
Možnosti: Zap a Vyp
Výchozí: Vyp
Poznámky: Režim extrémního počasí nelze použít pro rozlišení 1440p při 60 snímcích za sekundu
nebo na rozlišení 1080p při 120 snímcích za sekundu. Pokud je režim extrémního počasí zapnutý
s libovolným uvedeným rozlišením, rozlišení palubní kamery se automaticky sníží na nejbližší
25
kompatibilní úroveň.
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15

20

16
21

17
Na některých územích existují zákony zakazující množství záběrů, které může Dash Cam
ukládat. Výchozí hodnota je "Maximum", kde kamera Dash Cam zaznamenává a ukládá videa
bez omezení. Pokud však zvolíte "Minimum", váš Dash Cam se omezí na ukládání pouze 4
souborů najednou. Pokud je nový soubor zaznamenán, přepíše se nejstarší soubor a zachová
se i počet uložených souborů - maximálně však 4.
Možnosti: Maximum a Minimum
Přednastaveno: Maximum
Poznámka: Pokud zvolíte "Minimum", zobrazí se ikona požádání o potvrzení, že všechny
soubory budou odstraněny. Před přepnutím do režimu Minimum zazálohujte všechny
soubory, které chcete zachovat (včetně chráněných souborů).
Chráněné soubory během nahrávání nepřispívají do limitu 4 videí. Předpokládá se, že tato
videa jsou zajímavé, protože jsou chráněny buď díky nadměrné aktivitě G senzoru nebo
manuální aktivací ochranné funkce.
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23
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18

26

26

27

31

28

32
28

29

30

33

what3words
what3words rozdělila svět na 3m čtverce a dala každému jedinečnou adresu o 3 slovech. To
znamená, že jakékoliv místo na světě lze vyhledat pomocí pouhých tří slov. Když vaše vozidlo
stojí, můžete stisknout tlačítko what3words na živém zobrazení palubní kamery a vyvolat vaši
jedinečnou adresu o 3 slovech, což dalším osobám umožní rychle a přesně určit vaši polohu.
Další podrobnosti o službě what3words naleznete na stránce 41.
Vypnutím služby what3words dojde ke skrytí tlačítka, které se zobrazí na obrazovce živého
zobrazení palubní kamery.
Možnosti: Zap a Vyp
Výchozí: Zap
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34

1
2

GB

FR

ES

NL

NO

FI

SE

DK

DE

IT

US

+44

+33

+34

+31

+47

+358

+46

+45

+49

+39

+1

Nouzové SOS není dostupné ve všech regionech.
Seznam podporovaných oblastí naleznete v aplikaci MyNextbase Connect.
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Alexa
Aby tato funkce fungovala, mus íte mít na svém smartphonu (nebo podobném zařízení)
nainstalovanou aplikaci "MyNextbase Connect ™" a "Amazon Alexa", mít připojení na
internet a mít zapnuté rozhraní Bluetooth.
V této nabídce budete moci zapnout nebo vypnout funkce Alexa v přístroji Dash Cam a
spravovat spárované zařízení. Aby Alexa fungovala, budete potřebovat aktualizovaný
ﬁrmware. Na kameře Dash budetevyzváni ke stažení a instalaci aplikace Alexa z obchodu
Google Play (pro uživatele systémuAndroid) neboz obchoduApple App Store(pro uživatele
iPhone).

Vaplikaci MyNextbase Connect klikněte na tlačítko „Learn More“od
Amazonu Alexa na domovské stránce.
Klikněte pro výběr povolit
„Enable“ Alexa a stisknutím tlačítka „Open in App“
se přihlásíte do Alexa. Aby jste Alexu mohli využívat, musíte přijmout
všechna povolení. Po úspěšném spárování Dash Cam se
smartphonem s aktivovanou Alexa (nebo podobným zařízením)
můžete začít používat Al exu.

Stav
Vyberte pro zapnutí a vypnutí hlasového ovládání Alexa.
Nastavit telefon
Budete vyzváni ke stažení aplikace Alexa pomocí jednoho ze dvou QR kódů níž e.
Google Play Store

Apple App Store

Režim ochrany osobních údajů
Při zapnutém režimu "Privaci Mode On" (soukromí) nebude kamera reagovat na probuzení slova
„Alexa“. V tomto případě Dash Cam nereaguje na probuzení slovo „Alexa“ pomocí tlačítka Alexa na
obrazovce Live View na Dash Cam
Táto stránka popisuje nastavenie Alexa na prístrojovej vačke. Pre viac informácií o používanie
Alexa, ako aj niektoré výzvy, ktoré vám pomôžu začať, nájdete na strane 40.

31

1

3

2

4

5

6

7

8

9

5

6

1

1

2

2
3

3
4

4

5
5
6
7

what3words
Pokud vozidlo stojí, stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte svoji jedinečnou adresu what3words.
Tuto adresu lze předat dalším lidem, což jim umožní vás snadno najít.
Další informace o službě what3wrods naleznete na stránce 41.
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Nextbase Secure Server is a free online video sharing service for
owners of Nextbase Dash Cams. Once your video has ﬁnished
uploading you will be e-mailed a secure link to watch your video
online or download it to your computer. Videos will be
automatically deleted 30 days after they are uploaded.
user1@youremail.co.uk
Remember my e-mail address

Continue

MyNextbase Player
Update Dash Cam

Add Video

Snapshot

Edit Video

Share Video

Settings

Help

Videos uploaded to the Nextbase Secure Server can be viewed
by anyone you share the link with.
For an additional layer of security you can protect your video
with a password which must then be shared with alongside
the link.
Protect my video with a password

Continue

Add Video

Remove

Save

For best performance please insert the memory card into the computer directly, or connect the camera using the supplid
USB cable and select Mass Storage. To watch recordings add them to the Playlist using the “Add Video” option or drag and
drop them into the application.

00:00

Uploading to Nextbase Secure Server...

00:00

File List
90

105
120

150

ACCEL
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0º
north
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180

0º 0º 0º N
0º 0º 0º E

84%

RIGHT

0

N

SE

0 max 0 avg
0 miles

30
15

135

E

0 mph

LEFT

75
60
45

X: 0

Y: 0

Z: 0

28.95 /
34.49 MB

BRAKE

Cancel

Upload Complete! You can now view your online or share it
with your insurer using the link below. Uploads will be
automatically deleted after 30 days, your video will expire on
01/01/2019

http://myvideo.netbase.co.uk/6PUJG

Copy Link

View on Nextbase

Review us on
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Alexa Built-in

!

Poznámka: služba je momentálně nedostupná pro území SK / CZ.

Vaše Dash Cam může být připojena k vašemu účtu Alexa ™, abyste umožnili hlasové ovládání. Můžete
spustit a zastavit nahrávání, zeptat se na provoz na trase, přehrávat hudbu a mnohem více.
Aby tato funkce fungovala, musíte mít na svém smartphonu (nebo podobném zařízení) nainstalovanou
aplikaci "MyNextbase Connect ™" a "Amazon Alexa", mít připojení na i nternet a mít zapnuté rozhraní
Bluetooth. Aplikaci Alexa si můžete stáhnout z odkazů QR Code níže nebo prostě prohledáním obchodu
Apple App Store® alebo GooglePlay®.
Minimální požadavky:

Google Play Store

Apple App Store

8.0
13.0
4.2

Nastavení

4.2

Na kameřebudetevyzváni ke stažení ainstalaci aplikace Alexa z obchoduGoogle Play (pro uživatele systému
Android) neboz obchodu Apple App Store (pro uživatele iPhone).
V aplikaci MyNextbase Connect klikněte na tlačítko „Learn more“ Amazon Alexa tlačítko na domovskej stránke.
Kliknutím povoľte „Enable“ Alexa a stlačením tlačítka „Open in App“ přihlaste sedo Alexa. Aby bylo možné Alexu
použití, musíte přijmout všechna oprávnění.
Po úspěšném spárování dash cam s chytrým telefonem s Alexa (nebo podobným zařízením) můžete začít
používat Alexu (viz několik příkladů frází o tom, jak začít).
Poznámky:
Audio a zvuk od Alexy pochází z vašeho smartphonu, NE z vaší Dash Cam. Pokud je váš inteligentní
telefon připojen k reproduktorovému systému vašeho vozidla, buď přes Bluetooth nebo pomocí
pomocného kabelu, Alexa 's audio výstup prochází reproduktorový systém vašeho vozidla. Ujistěte se, že
Uistite sa, že hlasitosť na vašom inteligentnom telefóne je zapnutá, alebo nebudete môcť počuť
odpovede Alexa.
Níže uvádíme výběr příkladů frází, které můžete začít:
Správy a inf ormace
“Alexa, what’s in the news?”

“Alexa, how’s my commute?”

“Alexa, what’s the traffic like?”

Zábava
“Alexa, play my driving playlist.”

Alexa není k dispozici ve všech jazycích; zkontrolujte Moje
další aplikace base Connect pro seznam podporovaných jazyků

“Alexa, resume audiobook.”

Amazon, Alexa a všechny související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. ne bo jejích přidružených
společností. Určité funkce Alexa závisí od technologie inteligentních domácností .
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What3words™

Palubní kamera 622GW se dodává s aktivní službou what3words, což vám umožňuje snadno sdílet přesná umístění.
what3words rozdělila svět na 3m čtverce a dala každému jedinečnou adresu o 3 slovech.
To znamená, že jakékoliv místo na světě lze vyhledat pomocí pouhých tří slov.
V případě závažné nehody a bezvědomí funkce nouzového SOS (stránky 28–30) automaticky odešle vaši polohu dle GPS
záchranným službám, aby mohly vyslat pomoc.
Pokud však budete mít nehodu a nemáte potřebu záchranky, nouzové SOS je třeba zrušit. V takovém případě uvidíte
obrazovku níže, na které se zobrazí vaše aktuální poloha what3words, kterou lze následně předat odtahové službě,
taxislužbě nebo příteli.

Stále potřebujete pomoc?
Zavolejte tísňovou linku a řekněte,
že vaše adresa o třech slovech je:

///toast.pine.faced
Pokud je palubní kamera ve video režimu, (a provádí záznam nebo ne) a vaše vozidlo je zaparkované a stojí, stiskněte
tlačítko what3words na pravé straně obrazovky palubní kamery a zobrazte svou jedinečnou aktuální polohu what3words.
Pro více informací o službě what3words a také odkaz na jejich webovou stránku www.what3words.com můžete stisknout
ikonu otazníku
na obrazovce what3words.
Single Camera - not recording

what3words - your location readout

toast.pine.faced
N 53.83849 W 1.060176
23:25 20/06/2022

Poznámka: V případě, že adresy o 3 slovech nejsou přijímány, vždy shromažďujte co nejvíce informací o poloze.
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HDMI

HDMI

HDMI
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Pokud s palubní kamerou používáte modul zadní kamery, musíte v kameře zajistit použití SD karty U3.
Je důležité vzít na vědomí, že naše 32GB SD karta uloží přibližně 1,5 hodiny 4K záznamu než palubní
kamera začne přepisovat nejstarší nahrávky, nebo 45 minut, pokud používá i modul zadní kamery.
64GB SD karta uloží přibližně 3 hodiny 4K záznamu než palubní kamera začne přepisovat nejstarší
nahrávky, nebo 1,5 hodiny, pokud používá i modul zadní kamery. 128GB SD karta uloží přibližně 6
hodin 4K záznamu než palubní kamera začne přepisovat nejstarší nahrávky, nebo 3 hodiny, pokud
používá i modul zadní kamery.

Pokud jste se setkali s libovolnými z poruch uvedených výše, důrazně doporučujeme vyměnit vaši
SD kartu za kartu Nextbase SD. Všechny naše palubní kamery jsou testovány pomocí SD karet
značky Nextbase a proto nemůžeme zajistit kompatibilitu s výrobky dalších výrobců. Pro nejlepší
výsledky vždy doporučujeme používat karty značky Nextbase.
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www.nextbase.com

support@nextbase.com
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www.nextbase.com

support@nextbase.com
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Ďalšie Produkty Nextbase Products

622
GW
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Funkce Dash Cam
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