
CAR CAM GT300W 
Uživatelská příručka 

 

Tato autokamera má nově o čtyři funkce navíc včetně těch základních: 

1. HD 1080P 30fps MOV vysoké rozlišení  záznamů, vstup na HDMI 

2. Rychlejší zamykání a odemykání záznamu videa 

3. Parkovací monitoring, po zapnutí této funkce zařízení zaznamená 

automaticky video záznam. 

4. Zabudovaný G sensor, díky němu zařízení rozpozná, jakým 

směrem automobil jezdí, v případě autonehody se záznam 

automaticky zamkne, aby nedošlo ke ztrátě. 

Popis funkcí: 

1. Zapínání 

a. ZAP/VYP : Krátce stiskněte tlačítko. Jakmile se zařízení 

zapne, nachází se v pohotovostním režimu. Pod 

napájením stiskněte tlačítko dlouze a tím uložíte záznam. 

b. Přisvětlení: V pohotovostním režimu, nebo i nahrávání - 

krátkým stiskem tlačítka zapnete či vypnete přisvětlení 

c. Zařízení se též zapne, jakmile jej zapojíte do napájení. 

Tato funkce Vám poskytuje možnost nastartovat auto a 

jet, bez jakékoliv potřebné manipulace se zařízením. 

2. Potvrzovací tlačítko 

a. V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko OK 

k aktivaci nahrávání, opětovným stiskem nahrávání 

vypnete. 

b. V režimu fotografií krátkým stisknutím pořídíte novou 

fotografii 

c. V režimu přehrávání záznamů krátkým stiskem tlačítka 

přehrajete záznam či jej zastavíte. 

d. Tímto tlačítkem potvrzujete nastavení v menu nastavení 

3. Menu 

a. V pohotovostním režimu stiskem tohoto tlačítka vyvoláte 

nabídku menu nahrávání, opětovným stiskem se 

dostanete do menu nastavení zařízení. Pokud již jste 

v menu nastavení, tak tímto tlačítkem se z něj také 

dostanete do hlavní obrazovky. 

b.  Pokud se nacházíte v režimu pořizování fotografií, tímto 

tlačítkem vyvoláte menu nastavení fotografií, opětovným 

stiskem se dostanete na úvodní obrazovku. 

c. V režimu přehrávání záznamu stiskem tohoto tlačítka 

vyvoláte podrobnosti o záznamu 

4. Režim: 

a. Režim fotografií: v pohotovostním režimu stiskem tohoto 

tlačítka vyvoláte obrazovku záznamu fotografií.  



b. Režim přehrávání záznamů: dvakrát krátce stiskněte 

tlačítko a přepnete se do režimu přehrávání. Opětovným 

stiskem se dostanete do úvodní obrazovky 

c. Při nahrávání je možné ochránit záznam pro případ 

autonehody, nebo pokud chcete záznam uchovat, tak 

krátkým stiskem tohoto tlačítka při záznamu jej zamknete 

a uložíte. 

5. Šipka nahoru: 

a. Používáte k pohybu v menu nastavení 

b. V režimu fotografií či záznamu videí tímto tlačítkem 

můžete využít ZOOM 

c. Při přehrávání záznamů tímto tlačítkem se dostanete 

k nejnovějšímu snímku 

d. Při přehrávání záznamů tímto tlačítkem zesílíte hlasitost 

6. Šipka dolů: 

a. Používáte k pohybu v menu nastavení 

b. V režimu fotografií či videozáznamu tímto tlačítkem 

můžete posouvat ZOOM zpět 

c. V režimu přehrávání záznamů,  tímto tlačítkem ztišíte 

hlasitost 

d. V pohotovostním režimu tímto tlačítkem vypnete, či 

zapnete záznam zvuku 

7. Parkovací monitoring: 

a. Před vypnutím zařízení stiskněte tlačítko Funkce 

parkovacího monitoringu (11) Ikona „P“ se přesune do 

pravé strany obrazovky a tím se aktivuje. Jakmile je 

zařízení vypnuto, pokud něco či někdo udeří do kamery, či 

automobilu spustí se automaticky záznam po dobu 1 

minuty a uzamkne se proti vymazání, poté se zařízení 

samo vypne. 

b. Pokud chcete vypnout funkci parkovacího monitoringu, 

stiskněte toto tlačítko opětovně, dokud ikona „P“ nezmizí. 

Napájení: 

Dvě metody: 

1. Připojením zařízení pomocí USB kabelu k Vašemu počítači 

2. Připojením do autozásuvky 

Pozn: Během napájení bliká ikona napájení, jakmile je zařízení plně nabito, 

ikona zmizí. Mělo by to trvat 120minut 

Příprava paměťové karty: 

Toto zařízení potřebuje pro správnou funkci paměťovou MicroSD kartu 

(není součástí balení) doporučujeme kartu s rychlostí class 6 a více. Při 

nižší rychlosti karty se můžou záznamy zasekávat. Před vložením 

paměťové karty do zařízení doporučujeme vložit ji do Vašeho Počítače a 

zformátovat. Zařízení podporuje paměťové karty do max. 32GB.  

Nastavení čočky: 

Díky flexibilnímu držáku je možné kameru natáčet až o 360° 

Co se nachází v menu nastavení: 

 Datum a čas (Date and time) 

 Automatické Zapínání a vypínání (Turn off automatically): 3/5/10 

sekund  



 Tón kláves (Keypad tone): Zap/vyp 

 Jazyk (Language): Angličtina/Portugalština/Ruština (jednoduchá, 

tradiční)/Čínština/Japonština/Francouzština/Španělština/Němčina

/Italština 

 TV systém (TV systém): P/N 

 Frekvence světelného zdroje (Light source frequency): 50/60 

 IR světlo (IR light): ZAP/VYP 

 Úsporný režim (Power saving mode): 3/5/10 minut  

 Formát: paměťová karta 

 Výchozí nastavení  (Default setting): ZAP/VYP 

 Verze firmwaru 

Záznam: 

Přepínejte tlačítko režim, dokud se nezobrazí v levém rohu ikona kamery, 

stiskněte tlačítko OK ke spuštění záznamu, zobrazí se ikona REC. Při 

opětovném stisknutí OK záznam vypnete. 

Režim nahrávání - nastavení: 

 Rozlišení fotografií (Photo resolution): Full HD 1080P 30fps, HD 

720P 60fps, WVGA, 640*480P 

 Cyklus nahrávání (Cycle recording): délka záznamu 2/3/5 minut 

 HDR: ZAP/VYP 

 Expozice (Camera Fill Light): EV-2.0, EV-5/3, EV-4/3, EV-1.0, EV 

2/3, EV-1/3, EV+0.0, EV+1/3, EV+2/3, EV+1.0, EV+4/3, EV+5/3, 

EV+2.0 

 Detekce pohybu (Motion Detection): ZAP/VYP 

 Nahrávání zvuku (Recording Audio): ZAP/VYP 

 Zobrazení data a času (Date and time label): ZAP/VYP 

 Akcelometr (Accelerometer settig):  vyp, nízká, střední, vysoká 

citlivost 

Režim pořizování snímků – nastavení: 

Stiskněte vícekrát tlačítko režimu, dokud se v levém rohu nezobrazí ikona 

fotoaparátu. Jakmile stisknete tlačítko OK, vyfotí se fotografie a 

automaticky se Vám otevře její náhled, který po 1 sekundě zmizí a uloží se 

na paměťovou kartu. 

 Způsob pořízení fotografií (Photo taking method): jeden snímek, 

časovač 2 sekundy, časovač 5 sekund, časovač 10 sekund 

 Rozlišení (Resolution): 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, VGA, 1.3M 

 Série fotografií (Burst shooting): ZAP/VYP 

 Kvalita fotografií (Photo quality): vysoká kvalita, standartní kvalita, 

úsporná kvalita 

 Akutance (ostrost): silná, standartní, jemná 

 Bílá (White balance): Automatická, sluneční světlo, mračno, 

žárovka, zářivka 

 Barva (Colour): barevné, černobílé, sépie 

 ISO: automatické, 100, 200, 400 

 Expozice (Camera Fill Light):  EV-2.0, EV-5/3, EV-4/3, EV-1.0, EV 

2/3, EV-1/3, EV+0.0, EV+1/3, EV+2/3, EV+1.0, EV+4/3, EV+5/3, 

EV+2.0 

 Eliminace otřesů (Anti-shake): ZAP/VYP 

 Rychlé náhledy (Instant previews): vypne se po 2 sekundách, nebo 

po 5 sekundách 

 Zobrazení data a času (Date and time label): vypnutí, datum, 

datum a čas 



Režim přehrávání – nastavení: 

Prohlížení záznamů : Jakmile se kamera zapne a začne nahrávat, stiskněte 

tlačítko režimu dvakrát za sebou, a tím se otevře náhled záznamů. Pomocí 

šipek listujete mezi záznamy a tlačítkem OK si je můžete přehrát.  

Mazání a ochrana záznamu:  

V režimu přehrávání stiskněte tlačítko menu, objeví se nabídka „DELETE“ 

(Smazat) nebo „PROTECT“ (Ochránit) Pokud chcete smazat, stiskněte OK a 

zařízení se zeptá, zda-li chcete odstranit vybraný záznam „DELETE THE 

CURRENT“ nebo všechny „DELETE ALL“. Najeďte šipkou, co potřebujete 

smazat a tlačítkem OK potvrďte. Můžete též ochránit záznam, aby se 

nedal smazat, dokud ochranu neodstraníte, pod názvem „LOCK“ 

zamknete a „UNLOCK“ odemknete. 

Použití zkratek během nahrávání: 

 Stiskněte tlačítko režimu: Stiskem tohoto tlačítka zamknete či 

odemknete záznam, během nenadálé události. Během nahrávání 

můžete pomocí tlačítka menu zapnout či vypnout přisvícení. 

Pokud nenahráváte, zapněte přisvícení pomocí krátkého stisknutí 

tlačítka ZAP/VYP. 

 Při nahrávání můžete vypnout záznam zvuku pomocí tlačítka šipky 

dolů. 

Čtení záznamů pomocí USB: Kamera podporuje též možnost prohlížení 

záznamů přímo v počítači. Stačí připojit pomocí USB kabelu a kamera se 

zobrazí, jako kterékoliv jiné USB paměťové zařízení.  

 

PCCAM: 

Kamera může být využita i jako Webkamera. 

Připojte kameru k počítači, kamera se zapne a při stisku tlačítka 

„ZAP/VYP“ se zobrazí nabídka „Mass storage“ – úložiště a nebo „PC 

Camera“, šipkou dolů sjeďte a potvrďte tlačítkem OK. Otevřete složku 

„Tento počítač“ a zobrazí se ikona kamery, dvojitým klikem spustíte PC 

kameru. 

Kamera podporuje též připojení k televizoru pomocí AV kabelu (není 

součástí balení) není zapotřebí žádné instalace, stačí připojit a můžete si 

záznamy vychutnat ve vysokém rozlišení.  

Základní popis: 

 Zabudovaný citlivý 1/3 sensor díky němuž zaznamenáte čisté 

fotografie i záznamy za horších světelných podmínek 

 Zabudovaná lithium baterie umožňuje záznam i během napájení 

 Zabudovaný mikrofon a reproduktor 

 Podpora vysokokapacitních TF paměťových karet 

 Začne nahrávat jakmile nastartujete auto 

 G-Senzor 

Technické parametry: 

Obrazovka HD displej 

Pixely 12 000 000 

Úhel 170° 

Čočka 6G sklo A+ vysoká úroveň filtru široký záběr AR0330 nebo 
9712 

Video 
rozlišení 

1920*1080P(30fps)/1280*720P(60fps)/848*480/640*480(
30fps) 



Způsob 
nahrávání 

Cyklování/detekce pohybu 

Plynulé 
video 

Ano 

Automatick
ý záznam 

Ano 

Segmenty 2/3/5 minut  

Formát 
obrázků 

JPEG 

Video 
výstup 

AV a HDMI výstup 

G-Senzor Uzamkne záznam během autonehody 

Ruční 
zamykání 
záznamů 

Podporováno 

Funkce IR Silné LED světlo 

Přenosová 
rychlost 

USB 2.0 

Paměťová 
karta 

TF karta 

Podpora 
paměti 

Max. 32GB 

USB Mini 5pin USB 2.0  

Zabudovan
ý 
reprodukto
r 

8R 1W 

Zabudovan
ý mikrofon 

Možnost vypnutí záznamu zvuku 

Baterie Zabudovaná Lithium baterie 

Spotřeba V pohotovostním režimu: 200 mAh během nahrávání 
250mAh – 315mAh 

DVR 5V 1.5A 

napájení 

Operační 
systém 
kompatibilit
a 

Windows 2000/XP/Vista/Win7/Mac OS, 10.3.6 a vyšší 

Provozní 
teplota 

-10°- 70°C 

Pracovní 
teplota 

-10° - 60°C 

 

 

Zapojení zadní kamery červený a černý vodič (režim couvací 
kamery): 

černý vodič: ,, - ,, svorka automobilu 

červený vodič - ,, + ,, svorka zpátečkového světla (žárovky) 

 


