
CAR CAM K602 WIFI 
Uživatelský manuál 

Popis: 

1. Indikační dioda napájení
2. Indikační dioda Wifi připojení
3. Indikační dioda Video režimu
4. RESET
5. Tlačítko ZAP/VYP
6. Tlačítko pro Wifi 
7. Tlačítko pro uzamčení video
8. Vstup pro napájení
9. Slot pro TF paměťovou kartu
10. AV vstup (pro připojení zadní kamery)
11. Lepící držák
12. Čočka
13. Reproduktor

Vkládání paměťové karty: 

Kamera podporuje až 32GB paměťové micro SD karty (karta není součástí balení, zakoupíte v jakémkoliv hypermarketu v oddělení elektro). 
Dbejte na to, aby měla karta označení rychlostní třídy Class 10 

Položte si kameru tak, aby nebyl nápis TF vzhůru nohama (obr. A), paměťovou kartu uchopte zlatými kontakty směrem nahoru (obr. B) . Kartu 
zasuňte dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. C) 

Obr. A Obr. B Obr. C 



Stažení a instalace aplikace: 
 
Pomocí QR kódu níže můžete nainstalovat aplikaci do mobilního telefonu. Pokud se Vám nedaří QR kód načíst zadejte do aplikace google play 
(Android) či appStore (iOS) slovo „DVRUNNING“ a zobrazí se Vám aplikace viz. Obrázek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aplikaci nainstalujte a otevřete. Budete dotázáni k povolení přístupu aplikace do složky video souborů a dalších…povolte všechny tyto funkce. 
Poté bude aplikace vyčkávat, než se připojíte ke kameře dle následujících kroků. 
 
1) Zapněte kameru (zapojte ji do napájení, kamera se automaticky zapne sama) 
2) Přejděte do nastavení Wi-Fi připojeních ve Vašem mobilním telefonu 
3) V seznamu dostupných sítí se zobrazí kamera pod názvem wifi_camera_00b6abxxxxxxxx (obr.1) 
4) Vyberte tuto síť a zadejte heslo: 12345678 (obr.2) 

Obr.1     obr.2  

 

5) Automaticky by se Vám měla kamera zobrazit již v aplikaci (pozn.: aplikace je továrně nastavena na čínský jazyk, pokud ji chcete přepnout 
na Anglický jazyk klikněte na ozubené kolečko v pravé dolním rohu. (obr. 3) 
 
 
 
 
 
 



6) V nabídce vyberte  (obr. 4) zobrazí se Vám nabídka všech jazyků, vyberte English - EN pro angličtinu. 

obr. 3     obr. 4  

Ovládání kamery: 

V horní části obrazovky aplikace můžete vidět (z leva): 

 indikaci nabíjení kamery 
 kvalitu video snímku (720P/30fps) kterou můžete snížit 
 indikaci oblačnosti (dle toho se vyvažuje expozice obrazu) 
 zapnutý či vypnutý záznam zvuku (odposlech) 
 kvalita zobrazeného náhledu (je pouze VGA) 
 vyrovnání obrazu od nízké kvality (low) po vysokou (high) 

Ve spodní části obrazovky se nachází (z leva): 

 Zobrazení seznamu již nahraných záznamů, pro jejich přehrání je potřeba záznamy stáhnout do mobilního telefonu (paměťovou 
kartu můžete také vložit do počítače) 

 Zobrazení časové osy se záznamy a jejich editace (střih, zrychlení snímku a uložení do mobilního telefonu) 
 Manuální spuštění nahrávání či focení (pokud je vložena paměťová karta, kamera spustí nahrávání automaticky při každém 

zapnutí) 
 Veškerá nastavení video kvality – resolution (rozlišení), seamless video (nastavení délky jednoho videa od 1min do 3 min), 

exposure compensation (nastavení expozice),  motion detection (detekce pohybu), date label (zobrazení data a času na 
nahrávkách), record (nahrávání, automatické při spuštění kamery) 

 Obecná nastavení 

Funkce detekce pohybu: pokud tuto funkci aktivujete, kamera bude nahrávat záznam při detekci pohybu na paměťovou kartu. Tyto záznamy si 
můžete později prohlédnout v aplikaci po opětovném připojení se ke kameře, nebo v počítači.  Kamera musí být neustále v napájení. 

Technické parametry: 

Video rozlišení: 1280* 720P/ VGA Paměťová karta: TF karta(není součástí), max. 32GB 
Video format: MJPEG/AVI USB vstup: 2.0 
Rozlišení fotografií: 1M/2M/3M Napájení: 5V/ 1A 
Úhel: 140° Baterie: 3.7V Polymer  
Integrovaný mikrofon Rozměry: cca. 3x8cm 
Frekvence: 50Hz/60Hz  
 


