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Technológia automatického spustenia / zastavenia
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NAMONTUJTE PRÍLOHU

VYSTRAHY PRI POUZIVANI / UPOZORNENIA

INFORMÁCIE O ZHODE VÝROBKOV
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1.   Pred umiestnením držiaka na čelné sklo sa uistite, že je bez nečistôt alebo mastnoty.

2.   Nezakrývajte Výhľad na cestu pred sebou ani nebráňte rozmiestneniu akýchkoľvek airbagov v  

      prípade nehody.

3.   Ak sa nepoužíva, odpojte adaptér do auta od zásuvky 12 / 24VDC vo Vašom vozidle aj od 

      samotnej palubnej vačky.

4.   Prístrojovú vačku čistite iba mäkkou suchou handričkou, aby ste získali silné nečistoty, naneste na  

      mäkkú handričku trochu neutrálneho čistiaceho prostriedku zriedeného v 5 až 6 dieloch 

      vody.Upozorňujeme, že alkohol, riedidlo, benzén atď. môžu spôsobiť poškodenie farby alebo 

      náterov.

5.   Vyhnite sa kontaktu so šošovkami, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

6.   Ak je to potrebné, sklenenú šošovku opatrne čistite pomocou čistiacej kvapaliny na okuliarové 

      šošovky iba na mäkkej handričke.

7.   Predtým, ako budete môcť prístrojovú kameru používať, je nevyhnutné, aby bola úplne nabitá. 

      Pripojte prístrojovú kameru cez port USB k domácemu zdroju napájania, napríklad k počítaču  

      alebo domácej zásuvke USB, približne na 2 hodiny.

8.   Súhlasíte s tým, že budete používať prístrojovú kameru Nextbase v súlade so všetkými platnými 

      zákonmi vrátane miestnych zákonov krajiny alebo oblasti, v ktorej máte bydlisko alebo v ktorej 

      používate prístrojovú kameru Nextbase. Keď používate prístrojovú kameru Nextbase, robíte tak z 

      vlastnej iniciatívy a ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných zákonov vrátane, ale nielen, 

      platných zákonov o ochrane osobných údajov a zhromažďovaní údajov a zákonov zakazujúcich 

      alebo obmedzujúcich umiestňovanie predmetov na čelné sklomotorové vozidlo.JE 

      ZODPOVEDNOSŤOU POUŽÍVATEĽA PRIPOJIŤ ZARIADENIE V SÚLADE SO VŠETKÝMI PLATNÝMI 

      ZÁKONMI A NARIADENIAMI. Portable Multimedia Limited obchodovanie ako Nextbase nie je 

      zodpovedné, ak pristupujete k prístrojovej kamere Nextbase alebo ju používate akýmkoľvek 

      spôsobom, ktorý porušuje platné zákony

9.   Videozáznamy vytvorené touto palubnou kamerou sú určené len na osobné použitie.

10. Zverejnenie nahrávok na Youtube, na internete alebo inými spôsobmi podlieha zákonu o 

      ochrane údajov a musia sa dodržiavať jeho požiadavky. Ak sa má prístrojová vačka používať v 

      komerčnom prostredí, t.J. použitie nákladného vozidla, potom sa okrem predpisov o ochrannom 

      zákone uplatňuje aj nariadenie CCTV. To zahŕňa označenie na identifikáciu používania 

      kamerového systému, vynechanie zvukového záznamu a informovanie príslušných orgánov o 

      tom, kto kontroluje údaje.

11. Prehrávanie videa na palubnej vačke, ktorá je viditeľná pre vodiča, je v niektorých krajinách alebo 

      štátoch zakázané alebo obmedzené. Dodržiavajte tieto zákony.

12. Počas jazdy neupravujte ovládacie prvky palubnej kamery, pretože to odvádza pozornosť od 

      jazdy.
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1280 x 720 @ 30fps
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Quick Start Guide

Click & Go Napájací

držiak: 

Prísavný a lepiaci 

Lepidlo 3M pripevnenie 
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Časti kamery a ovládanie

Nižšie nájdete informácie o častiach a ovládacích prvkoch vašej Dash Cam
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4   Pripojte car power kábel 

Dodaný napájací kábel do auta  pripojte k USB portu zariadenia Dash Cam Mount.(1)

Nepripájajte napájací kábel k portu USB na Dash Cam. 

1
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Namontujte prílohu

Pre pripevnenie držiaku zarovnajte kolík s otvormi na lepiacom nástavci a pevne posuňte

doprava, kým nezačujete, že kusy zacvaknú na svoje miesto. Ak chcete odstrániť hornú časť, posuňte

ju doľava, kým sa neoddelí z montážnych kolíkov. 

Pred montážou sa uistite, že čelné sklo neobsahuje mastnotu a nečistoty; v prípade potreby očistite

teplou, čistou handričkou. 
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Spať

Spať

Spať

Spať

Spať
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Menu Videa

Rozlíšenie

Expozícia

Nahrávanie Zvuku

Dĺžka Videa

Rozlíšenie

Expozícia

Nahrávanie Zvuku

Dĺžka Videa

Rozlíšenie

Expozícia

Nahrávanie Zvuku

Dĺžka Videa

Čas & Dátum Štítok

G Senzor

Späť

Menu Videa

Späť

Menu Videa

Späť

Menu Videa

Späť
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Upozorňujeme, že medzi spúšťacou udalosťou
a začiatkom nahrávania bude oneskorenie, kým

sa zapne palubná kamera.

Nastavenie

Späť

Nastavenie

Späť

Nastavenie

Späť

Fromátovať SD Kartu

Čas & Dátum

Jazyk

Šetrič Obrazovky

Fromátovať SD Kartu

Zvuky Zariadenia

Automatické Vypnutí

Číslo ŠPZ

Režim Parkovania

Čas & Dátum

Jazyk

Šetrič Obrazovky

, Poľský, Rumunský, Český, Slovenský, Maďarský
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Nastavenie

História Záznamu

Systém Info

Zachovať Nastavenia

Predvolené Nastavenia

Späť
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Menu Prehrávania

Zmazať Súborov

Zmazať Súborov

Zmazať tento súbor ? Zmazať VŠETKY súborv ?

OK OK

Zmazať Súborov

Zmazať Súbor

Zmazať VŠETKY Súborov

Zmazať Súborov

Ochrana Súborov

Ochrana Súborov

Ochrana Súboru

Vypnút Ochranu Súboru

Spať

Menu Prehrávania

Zmazať Súborov

Ochrana Súborov

Spať

Spať Spať
Spať

Spať
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Pripojenie PC

Prístup k Súboron

Aktualizácia Firmware

Zapnúť
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Oznámenie ACMA RCM pre používateľov v Austrálii a na Novom Zélande

So zreteľom na predložené dokumenty náš autorizovaný zástupca (Globálne schválenia

ACN / ARBN25 497 357 455) je presvedčený, že výrobok príslušenstva vo vozidle NBDVR122 je

v súlade spožiadavky príslušných noriem ACMA podľa zákona o Rádiokomunikáciách z roku 1992 azákon

o telekomunikáciách z roku 1997. Úplné vyhlásenie o zhode vrátane podrobností oplatné normy

a predložené dokumenty nájdete na našej webovej stránke na adrese:

https://www.nextbase.com/certifications

Kanadský ICES-003

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

NMB-003 du Kanada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB - 003 du Canada.

CE

EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.nextbase.co.uk/certifications

UKCA

Vyhlásenie o zhode Spojeného kráľovstva je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

https://www.nextbase.co.uk/certifications

Vyhlásenie FCC o zhode

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a

(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia,

ktoré môže spôsobiťnežiaduca operácia.

Poznámka

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie Triedy B,podľa časti

15 Pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranuproti škodlivému

rušeniu v obytných zariadeniach. Toto zariadenie generuje, používa a môževyžarujú vysokofrekvenčnú

energiu a ak nie sú nainštalované a používané v súlade s pokynmi,môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej

komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, žev konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie

spôsobuje škodlivérušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré je možné určiť otočením

zariadeniavypnuté a zapnuté, používateľ sa odporúča, aby sa pokúsil opraviť rušenie jedným alebo

viacerýminasledujúce opatrenia:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

- Pripojte zariadenie k zásuvke na inom obvode, ako je obvod, do ktorého je prijímačpripojený.

- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

- Tento prístroj a jeho anténa nesmú byť umiestnené alebo prevádzkované v spojení siná anténa alebo vysielač.

- Medzi anténou a anténou musí byť dodržaná minimálna vzdialenosť 20 cmosoba pre tento spotrebič

  spĺňa požiadavky na vystavenie RF. FCC UPOZORNENIE

Tento produkt neobsahuje žiadne diely použiteľné pre používateľa. Opravy by mali byť vykonané

ibaautorizované servisné stredisko Nextbase ™ . Neoprávnené opravy alebo úpravy môžu mať za

následoktrvalé poškodenie zariadenia a zrušenie záruky a oprávnenia na prevádzkutoto zariadenie

podľa časti 15 predpisov.

Informácie O Zhode Výrobkov
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Informácie O Zhode Výrobkov
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Dash Cam Kompatibilita služieb

Ďalšie Nextbase™ Products

MyNextbase.com Cloud™

Získajte prístup k svojim 
záznamom kdekoľvek na 
svete pomocou bezplatného 
online webového portálu 
(vyžaduje sa pripojenie na 
internet).

MyNextbase Connect™

Nová aplikácia Nextbase na 
prenos, zobrazenie a úpravu 
záberov na vašom smartfóne 
alebo tablete.

MyNextbase Player™

Prezerajte si, upravujte a 
zdieľajte svoje zábery na 
počítači pomocou 
nového ľahko 
použiteľného 
bezplatného softvéru 
PC / Mac.

Nextbase™ Služby a SoftvérDash Cam

Sledujte cestu!
Nextbase ™ ponúka širokú škálu prístrojov Dash Cams, ktoré najlepšie vyhovujú vašim  
potrebám.

Kamery pre zadné sklo 

Pripravení vyraziť? 
Nové kamery smerujúce dozadu poskytujú výhľad na cestu za aj vpredu, čím pokrývajú všetky uhly.

Príslušenstvo

Pripravení vyraziť? 
Všetko, čo potrebujete na ukladanie videa, ochranu Dash Cam a ďalšie.

Pre viac informácií o našej kompletnej ponuke Dash Cams a doplnkoch, stiahnite si Nextbase ™ 

Accessories Manual, dostupný na www.nextbase.com

622
GW
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Dash Cam Funkcie

Áno

Nie Nie

Nie Nie

Nie Nie

Nie Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Kompatibilný

Hlavné Rozlíšenie

Obrazovka

Uhol

Polarizačný Filter

Režim Parkovania

Nextbase Núdzová Reakcia

Kompatibilita Zadnej Kamery
(Výhľad Do Kabíny, Smerujúce Dozadu, Nočné Videnie)

Kompatibilný

Inteligentný Inteligentný Inteligentný Inteligentný Inteligentný Inteligentný

Kompatibilný Kompatibilný

Nie

Nie

Nie

Nie

Áno Áno

Áno

Áno-Predné 1080p
Zadné 720p

Áno-Predné 1440p/1080p
Zadné 720p/1080p

Áno-Predné 1440p/1080p
Zadné 720p/1080p

Áno-Predné 4K/1440p/1080p
Zadné 1080p

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Spoločnosť NEXTBASE ™ si vyhradzuje právo na vykonanie zmien pomocou firmware aktualizácií bez predchádzajúceho upozornenia. Vykonané zmeny však nesmú mať negatívny vplyv na

celkový chod a charakter produktu. Aktualizáciu firmware si môžete skontrolovať na stránke www.nextbase.com, alebo pomocou aplikácie MyNextbase Connect ™.

Obsah balenia produktu uvedený v tomto návode sa môže meniť. Aktuálny stav obsahu balenia si môžete skontrolovať na stránke www.nextbase.com

Poznámka: 
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