
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

úvod
Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Xmartian. 
Pre viac informácií o produkte, stiahnutí aplikácie 
na prehliadanie záznamov a získanie ďalších 
jazykových mutácií naskenujte QR kód alebo 
navštívte náš web.  
For more details and other languages scan QR 
code or visit our website.

www.xmartian.com/dc1
info@xmartian.com

Sme tu pre Vás. Kedykoľvek. Rozumieme našim 
produktom a vieme Vám poradiť.

Nápad na zlepšenie? Podeľte sa s nami o svoje 
skúsenosti s kamerou. Aj to od Vás radi budeme 
počuť.

Pred prvým použitím si dôkladne preštudujte 
tento užívateľský manuál.



upozornenie
 ■ Nenastavujte prístroj počas šoférovania. 
Používanie tohto prístroju nezbavuje vodiča 
plnej zodpovednosti za svoje jednanie. Táto 
zodpovednosť zahŕňa dodržiavanie všetkých 
dopravných pravidiel a predpisov, aby sa 
zabránilo nehodám, zraneniam alebo škodám 
na majetku.

 ■ Pri používaní kamery v aute je nevyhnutný 
okenný držiak. Kameru umiestnite na vhodné 
miesto tak, aby nebránila výhľadu vodiča ani 
aktivácii airbagu.

 ■ Objektív kamery nesmie byť ničím blokovaný a 
v blízkosti objektívu sa nesmie nachádzať žiad-
ny reflexný materiál. Uchovávajte objektív čistý.

 ■ Pokiaľ je čelné sklo automobilu zafarbené 
reflexnou vrstvou, môže to obmedzovať kvalitu 
záznamu.

 ■ Vyberte vhodné miesto pre montáž prístroju 
vo vozidle. Zásadne neumiestňujte prístroj tak, 
aby blokoval zorné pole vodiča.

 ■ Pokiaľ je čelné sklo zafarbené reflexnou vrst-
vou, môže byť atermické a obmedzovať príjem 
signálu GPS. V takom prípade namontujte 
kameru na miesto s „čistou plochou“ – obvykle 
priamo pod spätné zrkadlo.

 ■ Nečistite displej papierovými utierkami.
 ■ Používajte iba napájací adaptér dodaný s 
prístrojom. Pri použití iného adaptéru môže 
dôjsť k poškodeniu prístroju.

 ■ Nepoužívajte adaptér vo vysoko vlhkom pro-
stredí. Nikdy sa adaptéru nedotýkajte mokrými 
rukami alebo ak stojíte vo vode. 

 ■ Pri napájaní prístroju ponechajte v okolí 
adaptéru dostatočný priestor pre cirkuláciu 
vzduchu. Neprikrývajte adaptér papiermi ani 
inými predmetmi, ktoré by mohli zhoršiť jeho 
chladenie.

 ■ Adaptér pripájajte ku správnemu zdroju na-
pájania. Údaje o napätí sú uvedené na obale 
adaptéru.

 ■ Nepoužívajte adaptér, ak má poškodený prí-
vodný kábel.

 ■ Nevystavujte prístroj náhlym a prudkým 
zmenám teplôt. Mohlo by to spôsobiť konden-
zovaniu vlhkosti vo vnútri zariadenia, čo by 
mohlo prístroj poškodiť. V prípade, že dôjde ku 
kondenzácii vlhkosti, pred ďalším používaním 
nechajte prístroj dokonale vyschnúť.

 ■ Uchovávajte prístroj mimo extrémnej vlhkosti a 
teploty.

 ■ Zásadne sa nepokúšajte prístroj rozoberať, 
opravovať alebo akokoľvek upravovať. V 
prípade demontáže, úprav alebo akéhokoľvek 
pokusu o opravu, dochádza ku strate záruky a 
môže dôjsť k poškodeniu prístroju či dokonca 
ku zraneniu alebo škodám na majetku. 

 ■ Aby sa zabránilo krádeži, nenechávajte prístroj 
a príslušenstvo na viditeľnom mieste vo vozidle 
bez dozoru.

upozornění



obsah balenia
 ■ Kamera Xmartian dc1
 ■ Napájací adaptér
 ■ Magnetický držiak
 ■ USB čítačka MicroSD karet
 ■ Užívateľský manuál 

V prípade nekompletnosti balenia sa, prosím, 
obráťte na Vášho predajcu.
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popis
1 ON/OFF. Po naštartovaní motoru vozidla sa 

kamera automaticky zapne a zapne nahráva-
nie. Prevádzku kamery indikuje červene svie-
tiaci indikátor (12). Krátkym stlačením tlačidla 
je možné vypnúť displej. Dlhým stlačením je 
možné úplne vypnutie kamery aj pri naštarto-
vanom motore.

2 Reset. Pokiaľ kamera prestane fungovať alebo 
je inak zablokovaná, je potrebné vykonať reset 
zasunutím úzkeho hrotu (napr. kancelárskej 
sponky) do tlačidla Reset.

3 Mikrofón. Slúži pre záznam zvuku z kabíny 
vozidla.

4 Mini USB konektor. Je možné využiť k 
napájaniu kamery, pokiaľ nie je možné využiť 
konektor na magnetickom držiaku.

5 Slot na MicroSD kartu.
6 LCD Displej.
7 REC. Zastavenie/spustenie záznamu alebo 

zachytenie fotografie. V menu slúži pre potvr-
denie voľby.

8 Down. Slúži pre pohyb smerom dolu.
9 Mode. Přepínač jednotlivých režimů.

10 Up.Slúži pre pohyb smerom hore. Ďalšie stla-
čenie aktivuje WiFi pripojenie.

11 Menu. Stiskom tlačidla je možné vyvolať 
vstup do menu (len v prípade, že neprebieha 
záznam). Stisk v priebehu nahrávania vykoná 
uzamknutie záznamu proti vymazaniu.

12 LED indikátor prevádzky. 



zapojenie

1 Káble veďte stropom a predným stĺpikom tak, 
aby neprekážali pri riadení vozidla. Inštalácia 
káblov nesmie kolidovať s airbagmi vozidla ani 
inými bezpečnostnými prvkami. 
Obrázok aj samotný popis inštalácie slúži iba ako referencia. 
Umiestnenie káblov a kamery sa môže líšiť v závislosti na 
modelu vozidla. Ak dôjde k problémom počas inštalácie, 
kontaktujte skúseného technika (napr. zamestnanca automo-
bilového servisu).

2 Odstráňte ochrannú fóliu samolepky na magne-
tickom držiaku a priložte držiak na čelné sklo. 
Pred pripevnením magnetického držiaku odporúčame čelné 
sklo očistiť a skontrolovať, či plocha na inštaláciu nie je 
znečistená prachom, olejom alebo mastnotou.

3 Nastavte uhol držiaku tak, aby kamera smero-
vala súbežne k zemi.

4 Zapojte USB kábel do mini USB konektoru na 
držiaku alebo na kamere.

pamäťová karta 
 ■ Aby bolo možné kameru používať, je nutné 
vložiť pamäťovú kartu (nie je súčasť bale-
nia). Kamera podporuje pamäťové karty typu 
MicroSD v rozmedzí 8 – 128 GB. Pre správne 
fungovanie odporúčame karty triedy 10.

Vloženie
Uchopte kartu (MicroSD) za okraje a opatrne 
zasuňte do slotu podľa obrázku viď. nižšie.
Formát SD karty
Niektoré pamäťové karty vyžadujú naformátova-
nie pred prvým použitím. V tomto prípade Vás 
kamera automaticky vyzve k potvrdeniu formátu. 
Formát dát odstráni všetky dáta uložené na karte.
Vytiahnutie
Zatlačením na horný okraj karty dôjde k uvoľne-
niu karty zo slotu. 

Upozornenie: Kartu je možné vytiahnuť jedine pri 
vypnutej kamere.



SYMBOL NAHRÁVANIA WDR & WIFI
INDIKACE NAPÁJENÍ

INDIKÁCIA NAPÁJANIA

ROZLÍŠENÍ ZÁZNAMU

ROZLÍŠENIE  ZÁZNAMU

ZBÝVAJÍCÍ KAPACITA

KAPACITA PAMÄTE

GPS
ČAS NAHRÁVÁNÍ

AKTUÁLNA RÝCHLOSŤ

PAMÄŤOVÁ KARTA

PAMÄŤOVÁ KARTA

DÁTUM A ČAS

VIDEO REŽIM

FOTO REŽIM

TRVANIE  SLUČKY
G-SENSOR

NASTAVENÁ 
 EXPOZICIE

NASTAVENÁ 
EXPOZICIE

ŠPZ VOZIDLA

MIKROFÓN

 ■ Zobrazenie ikon na displeji v režime Nahrávanie

 ■ Zobrazení ikon na displeji v režime Foto

ROZLÍŠENIE ZÁZNAMU

NÁZOV SÚBORU

DÁTUM  A ČAS ZÁZNAMU

REŽIM PREHLIADAČ
 ■ Zobrazení ikon na displeji v režime Prehliadač

ovládanie nastavenia 

Funkce Hodnoty Popis
Rozlíšenie FHD P30 

HD P30
Nastaví rozlíšenie 
videa

Trvání slučky 1 min. / 2 min. / 3 min. Nastaví trvanie časovej 
slučky videa.

WDR Zapnuté / Vypnuté Dynamický rozsah 
sa snaží o ideálny 
kompromis medzi 
najsvetlejším a 
najtmavším miestom 
vo videu.

G-Sensor Vypnuté / Nízka / 
Středni / Vysoká

Nastaví citlivosť 
G-Sensoru.

Detekcia pohybu Zapnuté / Vypnuté Pri naštartovanom 
motore a zastavenom 
nahrávaní spustí 
nahrávanie v prípade 
zaznamenania pohybu.

Expozícia Rozmedzie  +2.0 
až -2.0

+ nastavuje vyššiu 
svetlosť záznamu. 
- nastavuje nižšiu 
svetlosť záznamu.

Nahrávať zvuk Zapnuté / Vypnuté Nastaví nahrávanie 
zvuku.

Časová pečiatka Vypnuté / Dátum
Dátum a čas

Nastaví zobrazenie 
časovej pečiatky vo 
videu.

 ■ Nastavenie v režime Nahrávanie 
Vstup do menu vykonáte stiskom tlačidla 11. 
Upozornenie: Pokiaľ prebieha nahrávanie, 
menu nie je dostupné.



nastavenia 
Funkcia Hodnoty Popis
Rozlíšenie 12M 4032x3024 

3M 2048x1536
Nastaví rozlíšenie snímkov.

Expozícia Rozmedzie  +2.0 
až -2.0

+ => vyššia svetlosť záznamu. 
- => nižšia svetlosť záznamu.

Časová 
pečiatka

Vypnuté / Dátum / 
Dátum a čas

Nastaví zobrazenie časovej 
pečiatky v snímku.

Funkcia Hodnoty Popis
Uzamknutie – zam-
knúť aktuálne

OK / Späť Nastaví uzamknutie na 
aktuálny výber.

Zmazať – zmazať 
všetky

OK / Späť Vymaže všetky 
záznamy.

Zamknúť všetko OK / Späť Nastaví uzamknutie na 
všetky záznamy.

Odomknúť všetko OK / Späť Odoberie uzamknutie 
zo všetkých.

Funkcia Hodnoty Popis
WiFi Zapnuté / Vypnuté Aktivuje WiFi pripo-

jenie pre spojenie s 
aplikáciou. Viac viď. 
Aplikácia.

Jednotky rýchlosti mp/h / km/h Nastaví požadované 
jednotky.

 ■ • Nastavenie v režime Foto

 ■ Nastavenie v režime Prehliadač

 ■ Nastavenie  kamery
Do nastavenia kamery je možné vstúpiť dvojitým 
stiskom tlačidla 11 z ľubovoľného režimu (pokiaľ 
neprebieha záznam).

nastavení 

Funkcia Hodnoty Popis
Časové pásmo Jednotlivé časové 

pásma.
Nastaví požadované 
časové pásmo.

Dátum a čas Hodiny / Minúty / 
Sekundy / Deň / 
Mesiac / Rok / Formát 
zobrazenia

Nastaví požadovaný čas 
a formát času. Po prvom 
úspešnom spojení s 
GPS dôjde k aktualizácii 
času podľa GPS. Pre 
návrat späť do menu 
stlačte tlačidlo 11.

Automatické 
vypnutie

Vypnuté / 1 min.
3 min.

Pri nastavení tejto funk-
cie sa kamera (pokiaľ 
nenahráva) automaticky 
vypne.

Šetrič obrazovky Vypnuté / 30 sekúnd
3 min.

Pri nastavení tejto funk-
cie sa displej vypne.

Zvuk kláves Zapnuté / Vypnuté Nastaví zvuk kláves.

Jazyk Výber dostupných 
jazykov

Nastaví vybraný jazyk.

Frekvencia 50Hz / 60Hz Nastaví frekvenciu 
videa.

Poznávacia značka Zapnuté / Vypnuté /
Nastavenie

Vybratý znak potvrdíte 
tlačidlom 11, uloženie 
vyplnenej značky 
tlačidlom 7.

Formát SD karty OK / Späť Funkcia vykoná formá-
tovanie SD karty. Všetky 
dáta budú vymazané.

Pôvodné nastavenie OK / Späť Nastaví kamery na 
pôvodné nastavenia.

 ■ Nastavení kamery



aplikácia 
 ■ Nastavenie, správa nahraných záznamov aj 
samotnú kameru je možné pohodlne ovládať z 
mobilného telefónu.

 ■ Pre spojenie s telefónom slúži 
aplikácia DashGo, ktorá je dostupná 
ako pre Android, tak aj pre iOS. Pre 
stiahnutie využite uvedený QR kód.

Postup pre pripojenie
1 Nainštalujte si aplikáciu DashGo do mobilného 

telefónu.
2 Aktivujte WiFi v kamere. WiFi je možné akti-

vovať cez nastavenie alebo dlhým stlačením 
tlačidla 10 pokiaľ neprebieha nahrávanie.

3 Pre aktiváciu WiFi sa na displeji ukáže názov 
WiFi (SSID) siete a heslo (PW).

4 Na mobilnom telefóne vyhľadajte WiFi sieť 
kamery a pripojte sa k nej.

5 Ak je Vás mobilný telefón úspešne pripojený k 
WiFi siete kamery, otvorte aplikáciu DashGo.

Popis úvodného menu aplikácie
 ■ My Device. Živý prenos z kamery, možnosť 
spustiť nahrávanie, zachytiť snímok alebo 
nastaviť kameru.

 ■ Galéria. Prehliadanie zaznamenaných videí 
a snímkov. Je možné vykonať stiahnutie do 
mobilného telefónu.

 ■ Stažené soubory. Prohlížení zaznamenaných 
videí a snímků, které jsou uloženy v mobilním 
telefonu.

aplikácia 

pripojeni k pc 

záruka

Popis úvodného menu aplikácie
 ■ GPS. Informácie o zaznamenaných jazdách.
 ■ Nastavení. Je možné nastaviť všetky parame-
tre kamery (rovnaké možnosti ako v prípade 
ručného astavenia kamery).

 ■ Podrobnejší návod na používanie aplikácie 
nájdete na webe www.xmartian.com/dc1

 ■ Pre zálohovanie nahratých súborov do PC vyu-
žite dodanú USB čítačku MicroSD kariet.

Postup pre zapojenie
1 Opatrne vytiahnite pamäťovú kartu z kamery.
2 Opatrne vložte kartu do čítačky.
3 Čítačku vložte do voľného USB portu počítača.

 ■ Priame pripojenie kamery k PC pomocou USB 
káblu nie je možné.

 ■ Po zálohovaní súborov postupujte v opačnom 
poradí.

 ■ Na zariadenie je poskytovaná plná 24-mesač-
ná záruka. Záruka sa nevzťahuje na závady 
vzniknuté použitím v rozpore s užívateľským 
manuálom a vady zavinené používateľom (pád, 
úmyselné poškodenie, atď.).

 ■ Pre uplatnenie záruky sa obráťte na predajcu.



detaily
Produkt Záznamová kamera do auta 

Xmartian dc1

Model R1 PRO

Obraz 6-vrstvový objektív 
Uhol záberu: 150° 
Formát a kompresia: MP4, H.264

Rozlíšenie 1920x1080@30fps 
1289x729@30fps

Zvuk Vstavaný mikrofón

Displej 2.0 palcový IPS displej

GPS lokátor Áno. Zaznamenáva dráhu, pozíciu a 
rýchlosť. Možnosť prehrania dráhy 
a pozície na mape (v aplikácii).

G-Sensor Áno. 

Ďalšie funkcie Nahrávanie do slučky, WiFi, WDR

Pamäťová karta Podpora až 128 GB MicroSD kariet, 
Odporúčaná trieda 10.

Jazyk Čeština, Angličtina, Francúžština, 
Ruština, Španielčina, Taliančina

Batéria Nie. Použiť „Super kondenzátor“

Prevádzková 
teplota

-15°C ~ 60°C

Napájací adaptér Vstupné napätie: 12-24V DC
Výstupné napätie: 5V; 1,5A DC

Hmotnosť 68 g

Výrobce:
Shenzhen Wonda Tech. Co., Limited 
3/F Block C , 7# East Zone ,Shangxue Industrial Park, 
Bantian Town, Longgang District, Shenzhen, China

Importér:
Rondo.cz s.r.o.
Nepravidelná 329/9 
Praha 10, 102 00

detaily

MADE IN PRC

 ■ Produkt nie je možné likvidovať s bežným 
komunálnym odpadom. Pre jeho likvidáciu sa 
obráťte na príslušné zberné pracovisko.

 ■ Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadav-
ky smerníc EU na nich kladené.


