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Kamera do auta RX270 

Návod k obsluze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na dodavatele 

SHX Trading s.r.o. 

V Háji 15, Praha 7, 170 00 

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz  

https://www.spionazni-technika.cz/p/kamera-do-auta-rx270-s-full-hd-kamerou-a-moznosti-gps
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1. Popis produktu 

 
 

 

1) IR přísvit 

2) Reproduktor 

3) Vstup GPS 

4) HDMI konektor 

5) Reset 

6) Větrací průduch 

7) Mikrofon 

8) Čočka 

9) Konektor AV Out 

10) Mini USB slot 

11) Tlačítko Menu 

12) Tlačítko UP 

13) Tlačítko DOWN 

14) Tlačítko Mode 

15) Indikátor 

16) Tlačítko Parking Mode 

17) Displej 

18) Power 

19) Slot na paměťovou  kartu 

20) Tlačítko OK, recording 
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2. Instalace a upevnění produktu 

 

 

• Nejprve vložte paměťovou kartu do slotu na SD kartu 

• Následně použijte pro upevnění kamery držák, který je součástí balení 

• Držák umístěte tak, aby kamera nebránila řidiči ve výhledu a aby 

držák nebránil případnému použití airbagu 

• Místo, na které budete držák umisťovat, nejprve očistěte a odmastěte 

 

 

3. Provoz přístroje  

 

3.1 Zapnutí a vypnutí přístroje 

• Připojte napájení, a to nejprve do kamery a poté do cigaretového 

zapalovače 

• Jakmile nastartujete motor, nahrávání se automaticky zapne 

• Pokud motor vypnete nebo odpojíte napájení, kamera se během 10 s 

automaticky 

vypne 

• Používejte mikro SD karty Class 6 a vyšší 

Pozn: v případě, že máte auto, kde cigaretový zapalovač může napájet i při 

vypnutém motoru,kameru vypínejte odpojením napájecího kabelu.  

• Obrazovka při nahrávání vypadá takto 
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3.2 Nastavení kamery 

• Vstup do menu je podmíněn zapnutou kamerou 

• Dvakrát klikněte na tlačítko Menu a zobrazí se vám položky Menu  nastavení 

• V Menu se pohybujte pomocí šipek UP a DOWN, do vybraného submenu 

vstupte stiskem tlačítka OK 

 

o Exposure – úprava expozice 

o White balance  – Auto/Daylight (denní světlo)/Cloudy 

(zataženo)/Tungsten (stmívání)/Fluorescent 

o Date/Time – nastavení data a času 
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o Beep Sound – pípnutí při stisku tlačítek 

o Language – nastavení jazyka 

o TV Mode – výběr systému PAL/NTSC 

o Frequency – volba frekvence 50Hz/60 Hz (pro ČR volte 50Hz) 

o Image rotation – povolení otočení obrazu 

o Format – formátování SD karty (vymaže všechna uložená data) 

o Default setting – tovární nastavení přístroje 

o Version – verze firware 

o Screen Saver – vypnutí displeje 

o LED – rozsvícení IR přísvitu 

 

3.5 Nastavení nahrávání  

• Pro vstup do nastavení jednou stiskněte tlačítko Menu 

o Resolution – volba rozlišení 

o Loop recording  – nastavení délky jednoho souboru 

o WDR – stále aktivní 

o Motion detection  – nahrávání detekcí pohybu 

o Plate Number Stamp– zobrazení značky auta na displeji a nahrávce 

o Record Audio – současné nahrávání zvuku 

o Date Stamp  – záznam data a času na nahrávce 

o G-Sensor – citlivost gyroskopu 

o Parking Guard – hlídání zaparkovaného auta (pomalé 

snímkování) 

o Fatigue Driving Warning – upozornění na bezpečnostní 

přestávku 

o Speeding Warning – upozornění na překročení rychlosti (nutno 

použít GPS) 

o Speed Units – jednotky rychlosti 

o GPS Screen Saver  - interval zobrazení obrazovky s GPS 

lokalizací 
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4. Přehrávání nahraných souborů 

• Nahrané soubory si můžete přehrávat buď v PC (doporučujeme) nebo přímo z 

kamery 

• Pokud budete přehrávat soubory v PC, vyjměte kartu, vložte ji do příslušného 

adaptéru a s ním do PC 

• Následně již postupujte stejně jako by to byl obyčejný flash disk 

• V případě, že chcete přehrávat soubory přímo z kamery, do přehrávacího 

módu 

vstoupíte stiskem tlačítka Mode 

• Šipkami UP a DOWN vyberte soubor, který chcete přehrát a následně stiskem 

tlačítka 

OK zahajte přehrávání 

 

 

 

 

5. Specifikace přístroje 

Použitý video chip 5 M CMOS 

GPS Ano, pomocí externí antény 

LCD displej 2,7“ TFT 

Čočka 3,4 mm, F/1,6 

Úhel záběru 140° 

Rozlišení videa 1920x1080/30fps, 1280x720/60fps, 
1280x720/30fps, 848x480/30fps, 
640x480/30fps 

Video formát a komprese MOV, H.264 

Foto formát JPEG 

Digitální zoom ANO 

Paměťová karta Max 32GB, min Class 6 

Napájení Cigaretový napaječ DC 5V/2A (12-
24V) 

Rozměry 80 x 48 x 13,5 mm 
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6.  Závěrečná ustanovení 
 

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. 

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou 

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy. 

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné 

používání musí být se souhlasem této společnosti. 

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete 

informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz 


