
CAR CAM 8509 Mirror 
Uživatelský manuál 

1. ZAP/VYP

a. Stiskněte a podržte toto tlačítko, kamera se spustí a automaticky začne pořizovat

záznam.

b. Stiskněte a podržte znova, video se automaticky uloží a zařízení se vypne.

2. Přísvit ZAP/VYP

a. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP krátce v pohotovostním režimu, přísvit opakovaným

stiskem zapnete/vypnete/auto.

3. OK

a. V režimu video tímto tlačítkem spustíte nahrávání, opětovným stiskem jej vypnete.

b. Pořizování fotografií

i. Stiskněte tlačítko OK v režimu fotografií, tím pořídíte fotografii.

ii. Pokud jste v režimu přehrávání záznamů, tak tímto tlačítkem přehrajete

nahrané záznamy.

c. Potvrzení

i. Tímto tlačítkem potvrdíte nastavení kamery v menu nastavení.

d. Pokud toto tlačítko stisknete v režimu video/foto/přehrávání  a přidržíte, změníte tak

režim obrazovky.

4. Nahoru

a. V menu se tímto tlačítkem pohybujete směrem nahoru

b. Pokud je připojena zadní kamera, tak tímto tlačítkem změníte zobrazení zadní

kamery na displeji nebo jej vypnete.

c. Detekce pohybu – stiskněte toto tlačítko v pohotovostním režimu a zapnete tak

detekci pohybu, opětovným stiskem tuto funkci vypnete.

d. Během přehrávání záznamu jej tímto tlačítkem můžete rychle přehrát zpět.

5. Dolu

a. V menu se tímto tlačítkem pohybujete směrem dolu

b. V režimu Video tímto tlačítkem vypnete zvuk, opětovným stiskem jej opět zapnete



c. Během přehrávání záznamu tímto tlačítkem rychle přehrajete směrem dopředu.

d. Parkovací režim – stiskněte toto tlačítko v pohotovostním režimu a zapnete tím

parkovací režim, opětovným stiskem jej vypnete.

6. Menu

a. V pohotovostním režimu stiskem tlačítka Menu vyvoláte nabídku nastavení kamery,

tlačítky nahoru a dolu se v něm pohybujete a potvrzujete volby pomocí tlačítka OK.

Opětovným stiskem tlačítka MENU nastavení ukončíte.

b. SOS stiskem tlačítka Menu v režimu video, bude záznam uzamčen proti smazání nebo

přehrání.

7. Režim

a. Stiskem tlačítka Režim v pohotovostním režimu měníte režimy foto/video/přehrávání

Instrukce instalace: 

b. Vypněte zapalování

c. Vložte paměťovou kartu – vkládejte kartu o rychlostní třídě class 6 a více pro plynulý

chod kamery.  Min. kapacita je 510MB a max. 32GB

d. Nasaďte kameru na originální zrcátko ve Vašem automobilu pomocí gumiček v balení

e. Zapojte kabel do zapalovače a poté do kamery přes USB vstup.

f. Nainstalujte zadní kameru tam kam potřebujete, poté zapojte do přední kamery přes

AV vstup.

g. Po nastartování auta by se měla kamera sama zapnout a po vyjmutí klíčku ze

zapalování se kamera vypne do úsporného režimu, posléze pokud dojde k detekci

pohybu začne nahrávat (tato funkce musí být aktivní)

Kamera disponuje tzv. G-senzorem, to znamená, že pokud dojde ke kolizi, videozáznam se 

automaticky uzamkne proti přemazání a musí být smazán ručně. 

Parkování – pokud je tato funkce zapnuta, tak po zaparkování vozidla a vyjmutí klíče ze zapalování 

kamera přejde do úsporného režimu. Jakmile dojde k otřesu automobilu spustí kamera záznam 

trvající po dobu 20s a poté se vypne. 

Do kamery může být zapojena GPS anténa, díky které záznam ukládá i Vaši polohu. GPS soubor se 

ukládá do tzv. MAP formátu. Anténa je volitelná a není součástí dodávky. 

Technické specifikace: 

Rozlišení kamery: 1920*1080 přední, 1280*720 zadní 

Úhel záběru: 170° 

Video rozlišení: FHD 1920*1080, HD 1280*720, VGA 640*480 

Foto rozlišení: 1280*960, 1600*1200, 2048*1536 

Formát videa: MOV/M-JPG 

Formát fotografií: JPEG 

Skladovací teplota: -30°C – 70°C 

Provozní teplota: 0°C – 50°C 

Kapacita paměťové karty:  max. 32GB 

Napětí: DC 5V 


