
Rearview Mirror 
Dash Cam 

 

70mai Rearview Mirror Dash Cam je kamera na zpětné zrcátko do auta. 

Popis produktu 

 
 Obrázky produktu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu 

v důsledku jeho vylepšení. 
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Popis tlačítek 

Tlačítko Napájení 

Zapnutí: Ve vypnutém stavu

Vypnutí: V zapnutém stavu:

 Stiskněte tlačítko Napájení

 Stiskněte a podržte tlačítko

Funkční tlačítka 

Zařízení má čtyři funkční tlačítka,

obrazovkách. Konkrétní funkce

Popis funkcí LED indikátoru

Úkon

Stav vypnutí 

Stav 
zapnutí 

Normální

Nahrávání

Neobvykl

Není v režimu

 
 Kamera se při každém zapnutí

microSD kartě). V levém horním
že se video nahrává. 

2 

stavu stisknutím tlačítka Napájení zapn

stavu: 

Napájení a zapnete/vypnete obrazovku. 

tlačítko Napájení a zařízení se vypne. 

tlačítka, z nichž každé má různé funkce

funkce se zobrazí v dolní části obrazovky.

indikátoru 

Úkon Stav indikátoru

Zhasnutý 

í nahrávání Svítí zeleně

Nahrávání nouzového videa Bliká zeleně

Neobvyklý záznam Svítí červen

režimu záznamu Svítí modře

zapnutí automaticky přepne do režimu záznamu
horním rohu obrazovky bliká červená tečka,

 

zapnete zařízení. 

funkce na různých 

obrazovky. 

indikátoru 

 

zeleně 

zeleně 

červeně 

ře 

záznamu (při vložené 
tečka, která označuje, 
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Instalace kamery 

1) Příprava 

Nejprve před zasunutím napájecího

do slotu paměťovou kartu

 

2) Vlastní instalace 

Jak je znázorněno na obrázku

k zpětnému zrcátku vašeho

nedošlo k zakrytí objektivu

(jsou součástí balení). 

 

3 

napájecího kabelu do DC/IN konektoru

kartu microSD. 

 

obrázku níže, připevněte přístrojovou 

vašeho vozidla a podle potřeby upravte 

objektivu kamery. K upevnění kamery použijte

konektoru kamery vložte 

 

 kameru 

 jeho polohu, aby 

použijte gumové pásky 
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3) Připojení napájecího kabel

Jak je znázorněno na obrázku

podél sloupku u spolujezdce

k zapalovači cigaret. Zasuňte

 Pro vložení napájecího kabelu

součástí balení). 

 Vzhledem k tomu, že se pozice

vedení napájecího kabelu závisí

vzorový. 

 

4) Upravte nastavení kamery

Abyste zprovoznili cigaretový

klíčem pouze do polohy zapnutého

automaticky zapne. 

Kamera podporuje nastavení

podle obrazovky náhledu,

rovně. 

4 

kabelu 

obrázku níže, veďte napájecí kabel nad

spolujezdce a pod odkládací schránkou na 

Zasuňte autonabíječku do zásuvky zapalovače

kabelu pod lepicí pásku ve sloupku spolujezdce

pozice cigaretových zapalovačů liší podle typu

závisí na typu vozidla. Předchozí obrázek slouží

kamery 

cigaretový zapalovač, nastartujte vozidlo,

zapnutého zapalování. Kamera na zpětném

nastavení úhlu s rozsahem otáčení ± 4°. 

náhledu, abyste se ujistili, že kamera směřuje

nad předním sklem, 

 straně spolujezdce 

zapalovače cigaret. 

 

spolujezdce použijte páčidlo (je 

typu vozidla, konkrétní 

slouží pouze jako 

, nebo otočte 

zpětném zrcátku se 

 Upravte si úhel 

směřuje dopředu a 

 

© Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ww
w.

su
nn

ys
of

t.c
z



5 
 

Dobré rady 

1. Vždy vyberte správnou paměťovou kartu microSD 

Pro kameru 70mai Rearview Mirror Dash Cam jsou karty microSD klíčovým 

příslušenstvím. Vždy používejte vysoce kvalitní karty microSD, aby vaše 

kamera nahrávala videa spolehlivě. 

Používejte karty s kapacitou 16 GB až 64 GB a s rychlostí čtení a zápisu třídy 

10 (Class 10) a vyšší. Před použitím nové karty ji naformátujte přímo v kameře. 

Při výběru karet microSD vyberte karty zakoupené prostřednictvím oficiálních 

distributorů. Karty s nízkou kvalitou mohou mít problémy, jako je například 

deklarovaná jmenovitá rychlost čtení/zápisu, která neodpovídá skutečné 

rychlosti a jmenovitá kapacita nemusí odpovídat skutečné kapacitě. 

2. Jak správně používat kartu microSD? 

Tyto tipy pomáhají chránit jak vaši kameru 70mai Rearview Mirror Dash Cam, 

tak i microSD kartu. 

 Nevkládejte ani nevyjímejte kartu microSD, když je zařízení zapnuté. Mohlo 

by dojít k poškození zařízení a i karty microSD. 

 Když je karta poprvé použita v kameře 70mai Rearview Mirror Dash Cam, 

tak ji i v kameře naformátujte. Formátování karty microSD v jiných 

zařízeních může způsobit rozdíl v rozdělení souborů na kartě. 

 Aby se předešlo pomalému čtení a zápisu, tak při jejím častém používání, 

doporučujeme naformátovat kartu v kameře každé dva týdny. Protože se při 

formátování odstraní všechna data na kartě microSD, předem si důležitá 

videa uložte. 

3. Vyhněte se použití kamery v extrémní teplotě 

Vyhněte se použití kamery při extrémně vysoké teplotě, protože by to mohlo 

poškodit její baterii. 

Pokud vaše auto stále napájí zapalovač cigaret i po jeho zastavení, tak když je 

zaparkováno v oblasti, kde je v létě vystaveno přímým slunečním paprskům, 

odpojte napájecí kabel kamery a tím ji vypněte. 
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Další možnosti 

Tento produkt lze používat i se záložní kamerou 70mai Backup Camera, která 

sleduje provoz za vozidlem. Pro více informací navštivte 70mai Backup Camera. 

Zapnuto/vypnuto 

Kameru lze zapnout některým z následujících 3 způsobů: 

 Stisknutím tlačítka Napájení. 

 Po připojení kamery k zásuvce zapalovače cigaret a zapnutím zapalování. 

Když je zásuvka zapnutá, kamera se automaticky zapne. 

 Pokud je kamera v režimu parkovacího hlídače, automaticky se zapne, když 

zjistí jakýkoli náraz nebo pohyb. 

Kameru lze vypnout některým z následujících 2 způsobů: 

 Stiskněte a podržte tlačítko Napájení. 

 Když je zařízení připojeno k zásuvce zapalovače cigaret, tak se kamera 

automaticky vypne, jakmile se vypne zapalování. 

Kamera se automaticky vypne v následujících situacích: 

 Bez externího zdroje napájení se kamera automaticky vypne, když je 

vestavěná baterie téměř vybitá. 

 Bez externího zdroje napájení se kamera automaticky vypne, jakmile okolní 

teplota překročí provozní teplotu vestavěné baterie. 

 Kamera se automaticky vypne, jakmile okolní teplota překročí provozní teplotu. 

 Pokud vyjmete během provozu paměťovou kartu, tak se kamera automaticky 

vypne. 

 Poté, co je motor vypnutý a když je zapalovač cigaret v zapnutém stavu, 

kamera automaticky přejde do režimu parkovacího hlídače. Pokud nedochází 

k žádnému pohybu a kamera není v provozu po dobu 20 minut, tak se vypne. 

 U některých aut bude zapalovač cigaret nadále napájen i po vypnutí 

zapalování. V takových případech musí být kamera ručně vypnuta. Při příštím 

spuštění zapalování bude nutné kameru znovu ručně zapnout. 

Kameru lze používat i bez externího napájení. 

 Kamera je vybavena vestavěnou baterií, která je určena především k ukládání 

videí, i když je vypnuta, a pro režim parkovacího hlídače. Nedoporučuje se ale 

používat kameru bez externího napájení. 
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 Když rozhraní kamery ukazuje

charger“ (Nízký výkon. Připojte

k nabíječce do auta. 

Záznam videa 

Zařízení zaznamenává následující

Typ videa Délka záznamu

Normální video 1 minuta 

Normální video 
(záložní 
kamera) 

1 minuta 

Nouzové video 
Normální video,
se nahrává,
dalších 30

Video s 
parkovacím 
hlídačem 

1 minuta nouzového
videa bude
zaznamenána
okamžiku 

 

Pokaždé, když je kamera zapnut

začnou automaticky nahrávat

zůstane indikátor stále zelený

bliká. 

Kamera ve výchozím nastavení

se zvukem, můžete provést 

 V telefonu přejděte na aplikaci

(Nastavení zařízení) vstoupíte

recording“ (Záznam zvuku

 Stiskněte funkční tlačítko

Zařízení nebude nahrávat videa

záznam bude zastaven: 

 Zařízení bylo zapnuto bez

 Zařízení není v režimu záznamu;

 Karta microSD obsahuje 

7 

ukazuje „Low power. Please connect

Připojte se k nabíječce do auta), připojte

následující typy videozáznamů: 

záznamu Úložiště 

SD karta – složka 
Normal Video  

Karta SD – složka 
Normal Video (zadní)  

video, které 
nahrává, plus 

30 sekund 

Karta SD – složka 
Emergency Video 

nouzového 
bude 

zaznamenána od 
 spuštění 

Karta SD – složka 
Parking surveillance 

zapnuta a je vložena paměťová karta

nahrávat (normální) videa. Při nahrávání normálního

zelený a červená tečka v levém horním 

nastavení nahrává bez zvuku. Pokud chcete

 některou z následujících akcí: 

aplikaci 70mai a poté klepnutím na „Device

vstoupíte na stránku Nastavení. Vyberte

zvuku) a poté jej zapněte. 

tlačítko pod ikonou . 

videa v následujících případech, bude

bez paměťové karty microSD; 

záznamu; 

 soubory nekompatibilní se zařízením;

connect to a car 

připojte kameru 

Skladovací 
formulář 

Smyčka nahrávání 

Smyčka nahrávání 

Smyčka nahrávání 

Smyčka nahrávání 

karta microSD, tak se 

normálního videa 

 rohu obrazovky 

chcete nahrávat videa 

Device settings“ 

Vyberte „Sound 

bude vypnuto a 

zařízením; 
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 Kapacita karty microSD je menší než 8 GB nebo rychlost čtení/zápisu je nižší 

než třída 10 (Class 10); 

 Karta microSD je nevhodná (byla vyjmutá během záznamu, je poškozená, má 

příliš nízkou rychlost zápisu, je stará). 

V následujících případech není zařízení v režimu záznamu a nahrávání videa je 

pozastaveno: 

 Při prvním použití je zapnut a probíhá proces kompletního nastavení; 

 Kamera se resetuje na výchozí tovární nastavení; 

 Karta microSD se formátuje; 

 Zařízení přijímá aktualizační balíček odeslaný z APP; 

 Probíhá proces aktualizace zařízení; 

 Probíhá proces vyhledávání po zadání alba v zařízení nebo v mobilní aplikaci; 

 Když se vrátíte na hlavní obrazovku zařízení nebo ukončíte výše uvedené 

procesy, zařízení začne automaticky nahrávat video. 

Nouzové video – Automatické nahrávání kolizí 

Při havárii vozidla snímač zrychlení detekuje obrovskou změnu zrychlení nebo 

zpomalení a spustí nahrávání nouzového videa. 

Při automatickém vyhodnocování kolizí se může lišit závažnost havárie, úhel 

srážky, rychlost vozidla atd., takže ne každá srážka bude zaznamenána jako 

nouzové video. Pokud v seznamu nouzových videí není nalezeno požadované 

video, vyhledejte požadované video v seznamu normálních videí. 

Chcete-li zabránit ztrátě důležitých videí, exportujte je po kolizi do jiných médií, 

jako jsou například chytré telefony, počítače atd. 

Záznam nouzového videa 

Nouzové video můžete nahrát následujícími způsoby: 

 Ručně nahrajete nouzové video stisknutím odpovídajícího funkčního tlačítka na 

hlavní obrazovce kamery. 

 Kamera automaticky zaznamená nouzové video, pokud dojde ke kolizi 

s vozidlem. 

Během záznamu nouzového videa nemůžete tento režim opustit. Po dokončení 

nahrávání nouzového videa se kamera automaticky přepne na nahrávání 

normálního videa. Nouzové video je normální video, ke kterému se nahrává 
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dalších 30 sekund navíc. Proto

maximální délka jeden a půl

Citlivost senzoru, který spouští

v „Collision Sensitivity“ (Citlivost

snazší je spustit nahrávání nouzového

nastavena na „Off“ (Vypnuto

automaticky nenahraje. 

Nouzová videa se ukládají do

Kamera vzhledem ke složitosti

zaznamenané video lze uložit

dojde k této situaci. Pokud nemůžete

do adresáře „Normal Video

Parkovací hlídač 

V kapitole Průvodce nastavením

hlídače. Nebo ji můžete povolit

ikonou . 

Po aktivaci funkce se kamera

hlídače. Když auto během parkování

zaznamená video. 

Pokud je zásuvka zapalovače

po 20 minutách parkování přejde

bude funkce parkovacího hlídače

vůz nebude dlouho zapnut, může

doporučuje používat funkci parkovacího

Videa z parkovacího hlídače

(Dohled nad parkováním), ikona 

Parkovací hlídač nefunguje 

 Pokud je kamera vypnuta

pak nemůže do tohoto režimu

 Pokud zařízení přejde na

externího napájení, bude

kapacita vestavěné baterie

moci nahrávat žádná videa.

9 

Proto může být jeho minimální délka 

půl minuty. 

spouští nahrávání nouzového videa, můžete

Citlivost na kolizi), ikona . Čím vyšší

nouzového videa. Pokud je citlivost 

Vypnuto), kamera v případě kolize nouzové

do adresáře  „Emergency Video

složitosti podmínek na silnici během jízdy

uložit do adresáře „Emergency Video

nemůžete najít video v tomto adresáři,

Normal Video“ (Normální video). 

nastavením se dovíte, jak spustit funkci parkovacího

povolit v „Advanced Settings“ (Pokročilá nastavení

kamera po vypnutí napájení přepne do režimu

parkování zjistí nějaké otřesy, kamera

zapalovače cigaret stále zapnutá i po vypnutí

přejde do režimu parkovací hlídač. V

hlídače spotřebovávat energii baterie

může dojít k vybití baterie. V tomto 

parkovacího hlídače s připojeným vnějším

hlídače jsou ukládána do složky „Parking

, ikona . 

 v následujících případech: 

a bez externího napájení a vestavěná

režimu vstoupit. 

na dlouhou dobu do režimu parkovací

bude spotřebovávat energii vestavěné baterie.

baterie příliš nízká nebo je baterie vybitá,

videa. 

 31 sekund a 

můžete nastavit 

vyšší je citlivost, tím 

 na kolizi 

nouzové video 

Emergency Video“ (Nouzové video). 

jízdy nezaručuje, že 

Video“ pokaždé, když 

adresáři, podívejte se 

parkovacího 

Pokročilá nastavení), pod 

režimu parkovacího 

kamera automaticky 

vypnutí vozidla, přístroj 

V tomto případě 

baterie kamery. Pokud 

 případě se 

vnějším napájením. 

Parking surveillance“ 

vestavěná baterie je vybitá, 

ací hlídač a bude bez 

baterie. Pokud je 

vybitá, kamera nebude 
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 Pokud kamera přejde do 

teplota uvnitř automobilu 

vestavěná baterie nemůže

zaznamenávat videa, i když

Pořizování fotografií 

Fotografie můžete pořizovat

70mai klikněte na obrazovce

Fotografie jsou ukládány na 

Maximální počet ukládaných

smyčky (při překročení se nejstarší

Nastavení 

Úvodní obrazovka 

Popis ikon v horním stavovém

 
Během normálního záznamu

(Record = Záznam),

a zobrazí se „Not Rec

 
Tato ikona se zobrazí, 

/  
Tato ikona zobrazí
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 režimu parkovací hlídač bez externího

 bude nižší než -10 °C nebo vyšší než

nemůže poskytovat energii a kamera nebude

když auto zaregistruje nějakou kolizi.

pořizovat prostřednictvím aplikace. Po připojení

obrazovce na tlačítko „Take picture“ (Vyfotit)

 microSD kartu, do složky „Photo“ (F

ukládaných fotografií je 100, udržuje se to pomoc

nejstarší mažou). 

stavovém řádku (zleva doprava): 

záznamu bliká červená tečka a zobrazí

Záznam), během nenormálního záznamu červená

Rec“ (Not Record = Není záznam). 

 když je zapnuta funkce parkovacího

obrazí stav zapnutí/vypnutí WiFi. 

externího napájení a 

než +60 °C, 

nebude moci 

kolizi. 

připojení k aplikaci 

(Vyfotit). 

(Fotografie). 

pomocí mechanismu 

 

zobrazí se „Rec“ 

červená tečka zmizí 

parkovacího hlídače. 
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Popis ikon ve spodním stavovém

/  
Stisknutím tlačítka

Pokud jsou zapnuty

 
Stisknutím tlačítka pod

 
Stisknutím tlačítka pod

 
Stisknutím tlačítka pod

 
Stisknutím tlačítka pod

 

Album 

V menu album se zobrazí normální

Když poprvé kliknete na ikonu

Pokaždé, když vstoupíte do 

stopped recording“ (Xiao 

Nastavení 

Kameru Dash Cam můžete 

11 

stavovém řádku (zleva doprava): 

tlačítka pod touto ikonou zapnete/vypnete

zapnuty přední i zadní nahrávky, ikona se

pod touto ikonou spustíte nouzové nahrávání.

pod touto ikonou kameru vypnete/zapnete

pod touto ikonou přejdete do menu alba.

pod touto ikonou vstoupíte do menu nastavení.

normální videa, nouzová videa i fotografie.

ikonu alba, objeví se následující výzva:

 alba později, zazní hlasové zpráva

Mai zastavil nahrávání). 

 nastavit výběrem z uvedených možností.

zapnete/vypnete nahrávání zvuku.  

se změní na . 

nahrávání. 

/zapnete. 

alba. 

nastavení. 

fotografie. 

výzva: 

 

zpráva „Xiao Mai has 

možností. 
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Další funkce můžete nastavit

nastavení). 

Uvedené obrázky uživatelského

Skutečný produkt a funkce se

Aplikace v chytrém telefonu

Stáhněte si aplikaci „70mai“ v App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro 

Android) a nainstalujte si ji do chytrého telefonu

„Add Device“ (Přidat zařízení), vyhledejte a klikněte na „

Dash Cam“. V kameře zapněte hotsp

na obrazovce. Po připojení můžete pomocí aplikace provádět následující operace:

Preview (Náhled) 

Tato funkce vám umožňuje prohlížet si vše, co kamera 

Dash Cam zaznamenala. Pokud je kamera při

pomocí ikon na obrazovce. Kliknutím na ikonu 

zobrazíte obrázek na celou obrazovku.
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nastavit také v menu „Advanced Settings

uživatelského menu slouží pouze pro referenční

se mohou lišit z důvodů vylepšení produktu.

telefonu 

“ v App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro 

ji do chytrého telefonu. Spusťte aplikaci, klikněte na 

“ (Přidat zařízení), vyhledejte a klikněte na „70mai Rearview Mirror 

kameře zapněte hotspot WiFi a dokončete připojení podle pokynů 

na obrazovce. Po připojení můžete pomocí aplikace provádět následující operace:

Tato funkce vám umožňuje prohlížet si vše, co kamera 70mai Rearview Mirror 

zaznamenala. Pokud je kamera připojena k telefonu, nelze ji ovládat 

pomocí ikon na obrazovce. Kliknutím na ikonu  v pravém dolním rohu obrázku 

zobrazíte obrázek na celou obrazovku. 

 

Settings“ (Pokročilá 

referenční účely. 

produktu. 

“ v App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro 

Spusťte aplikaci, klikněte na 

70mai Rearview Mirror 

ot WiFi a dokončete připojení podle pokynů 

na obrazovce. Po připojení můžete pomocí aplikace provádět následující operace: 

70mai Rearview Mirror 

telefonu, nelze ji ovládat 

pravém dolním rohu obrázku 
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 Take photo (Pořídit fotografii)

Kliknutím na „  Take photo

okamžitě uloží do alba na paměťovou

taken“ (Fotografie pořízena).

 Album 

Kliknutím na ikonu  Album

kartě microSD. 

Album obsahuje: 

 Normální videa 

13 

 

fotografii) 

photo“ (Pořídit fotografii) pořídí kamera 

paměťovou kartu. Zároveň se ozve zpráva

pořízena). 

Album vstoupíte do alba kamery uloženého

 fotografii, kterou 

zpráva „Photo 

uloženého na paměťové 
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 Normální videa (ze záložní kamery) 

 Nouzová videa 

 Videa Parkovacího hlídače 

 Fotky 

Při volbě konkrétního alba si můžete prohlížet jeho obsah, nebo si jej můžete 

stáhnout do chytrého telefonu. 

Nastavení 

Kliknutím na tři tečky v pravém rohu nahoře na displeji telefonu spustíte funkci 

nastavení a můžete nastavit různé funkce kamery. 

 Pokud při prohlížení videí dochází k blikání obrazovky, změňte si nastavení 

televizního standardu. V menu Nastavení naleznete položku P/N, která 

představuje různé televizní standardy – P (PAL) a N (NTSC). Výchozím 

nastavením je standard PAL. 

 Pokud při prohlížení videí dochází ke zpožďování obrazu, zkontrolujte, zda 

není v telefonu zapnutý Bluetooth. V takovém případě může být obrazovka 

náhledu občas zpožděna, protože WiFi a Bluetooth se vzájemně ovlivňují. Aby 

nedošlo k ovlivňování náhledu, můžete Bluetooth na chvíli vypnout. Pokud je 

Bluetooth vypnutý a přesto dochází ke zpoždění, může se jednat o problém se 

zařízením. Obraťte se na zákaznický servis. 

 V současné době kamera nepodporuje připojení ke dvěma telefonům 

současně. Chcete-li se připojit k jinému telefonu, odstraňte zařízení ze 

seznamu předchozího telefonu. 
 Vzhledem k různým verzím kamery 70mai Rearview Mirror Dash Cam a aplikace 70mai se 

mohou obrazovky s menu mírně lišit. Konkrétní funkce kamery podléhají skutečným 

zobrazením na obrazovce kamery a na displeji aplikace 70mai. 

Připojení pomocí WiFi 

Kameru 70mai Rearview Mirror Dash Cam lze k aplikaci připojit pomocí WiFi, 

toto připojení ale nelze využít zároveň k připojení k internetu. Připojení k WiFi 

provedete následovně: 

1) V telefonu spusťte aplikaci 70mai a klikněte na „Add device“ (Přidat zařízení), 

v seznamu vyhledejte „70mai Rearview Mirror Dash Cam“ a klikněte na to. 

2) Postupujte podle pokynů na obrazovce, zapněte WiFi hotspot kamery a potom 

klepněte na „Next“ (Další). 
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3) Klikněte na „Connect“ (Připojit), 

WiFi v telefonu, klikněte na něj a zadejte heslo (heslo se zobrazí na obrazovce 

kamery v menu hotspot WiFi).

4) Vraťte se do aplikace a dokončete zapojení podle hlasových pokynů.
 

 Heslo lze v případě potřeby změnit:

a) Po úspěšném připojení k WiFi hotspotu (viz pokyny výše) klikněte na tři tečky v pravém 

rohu nahoře a zvolte „Settings

b) V novém menu klikněte na „

pokynů na obrazovce zadejte staré a nové heslo

c) Po změně hesla proveďte nové připojení pomocí WiFi.

 

 Heslo se vždy zobrazuje v kameře 

změnami v aplikaci. Pokud zapomenete nové heslo, přejděte v

na „Wi-Fi hotspot“ a vyhledejte jej.

 

 Pokud nevidíte WiFi hotspot kamery v seznamu WiFi hotspotů v telefonu, postupujte takto:

a) Zkontrolujte, zda je zapnutý WiFi hotspot kamery. Pokud tomu tak není, zapněte jej.

b) Vypněte bezdrátovou síť LAN (nebo WLAN) v systémových nastaveních telefonu a 

znovu ji zapněte. 

c) Pokud výše uvedené kroky nepomohly, kontaktujte zákaznický servis.

 

 Pokud se během připojení zobra

selhalo), znamená to, že k připojení nedošlo. Chcete

následujících pokynů: 

a) Přejděte na  „My devices

Dash Cam“ přejdete na stránku s podrobnostmi o zařízení. Klepnutím na ikonu

vymažete kameru ze seznamu zařízení.

Poznámka: Během mazání

chytrého telefonu. Jinak budou

připojení k internetu budou

b) Po úspěšném smazání kamery ji znovu přidejte a připojte.

 

 Hotspot, který byl zadán se špatným heslem, bude telefonem iPhone označen jako 

nelegální, i když se v krátké dob

zobrazí vyskakovací dialogové okno „

xxxx, kde xxxx je název  WiFi hotspotu).

a) V takovém případě opusťte

vyberte hotspot kamery a 

b) Pokud výše uvedená operace

na pravé straně hotspotu kamery

hotspotu a poté klikněte na

c) Po ignorování WiFi hotspotu
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“ (Připojit), vyhledejte WiFi hotspot kamery v seznamu 

WiFi v telefonu, klikněte na něj a zadejte heslo (heslo se zobrazí na obrazovce 

kamery v menu hotspot WiFi). 

Vraťte se do aplikace a dokončete zapojení podle hlasových pokynů.

případě potřeby změnit: 
Po úspěšném připojení k WiFi hotspotu (viz pokyny výše) klikněte na tři tečky v pravém 

Settings“ (Nastavení). 

novém menu klikněte na „Set WiFi password“ (Nastavit heslo WiFi

pokynů na obrazovce zadejte staré a nové heslo. 

Po změně hesla proveďte nové připojení pomocí WiFi. 

kameře na rozhraní WiFi hotspotu a synchronizuje se se 

změnami v aplikaci. Pokud zapomenete nové heslo, přejděte v menu „

a vyhledejte jej. 

Pokud nevidíte WiFi hotspot kamery v seznamu WiFi hotspotů v telefonu, postupujte takto:

zapnutý WiFi hotspot kamery. Pokud tomu tak není, zapněte jej.

Vypněte bezdrátovou síť LAN (nebo WLAN) v systémových nastaveních telefonu a 

Pokud výše uvedené kroky nepomohly, kontaktujte zákaznický servis.

Pokud se během připojení zobrazuje „Security Verification Fail“ (Bezpečnostní ověření 

znamená to, že k připojení nedošlo. Chcete-li se znovu připojit, postupujte podle 

My devices“ (Moje zařízení) a kliknutím na „70mai Rearview Mirror 

přejdete na stránku s podrobnostmi o zařízení. Klepnutím na ikonu

vymažete kameru ze seznamu zařízení. 

mazání zařízení musíte zajistit, aby byla zapnutá

budou odstraněny informace o zařízení pouze

budou informace o kameře obnoveny z cloudu.

Po úspěšném smazání kamery ji znovu přidejte a připojte. 

Hotspot, který byl zadán se špatným heslem, bude telefonem iPhone označen jako 

nelegální, i když se v krátké době objeví druhý, správný pokus o vstup. Na obrazovce se 

zobrazí vyskakovací dialogové okno „Cannot join the network xxxx“ (Nelze se připojit k síti 

xxxx, kde xxxx je název  WiFi hotspotu). 

opusťte menu hesla, vraťte se zpět na seznam

 znovu se připojte a vyplňte heslo. 

operace nemůže navázat úspěšné připojení, 

kamery v seznamu WiFi hotspotů, vstupte

na „Ignore this network“ (Ignorujte toto síť).

hotspotu kamery se pokuste znovu připojit. 

yhledejte WiFi hotspot kamery v seznamu 

WiFi v telefonu, klikněte na něj a zadejte heslo (heslo se zobrazí na obrazovce 

Vraťte se do aplikace a dokončete zapojení podle hlasových pokynů. 

Po úspěšném připojení k WiFi hotspotu (viz pokyny výše) klikněte na tři tečky v pravém 

Nastavit heslo WiFi) a poté podle 

ynchronizuje se se 

„Settings“ (Nastavení) 

Pokud nevidíte WiFi hotspot kamery v seznamu WiFi hotspotů v telefonu, postupujte takto: 

zapnutý WiFi hotspot kamery. Pokud tomu tak není, zapněte jej. 

Vypněte bezdrátovou síť LAN (nebo WLAN) v systémových nastaveních telefonu a 

Pokud výše uvedené kroky nepomohly, kontaktujte zákaznický servis. 

(Bezpečnostní ověření 

li se znovu připojit, postupujte podle 

70mai Rearview Mirror 

přejdete na stránku s podrobnostmi o zařízení. Klepnutím na ikonu  

zapnutá internetová síť 

ouze v telefonu. Po 

cloudu. 

Hotspot, který byl zadán se špatným heslem, bude telefonem iPhone označen jako 

pokus o vstup. Na obrazovce se 

“ (Nelze se připojit k síti 

seznam WiFi hotspotů, opět 

 klikněte na ikonu  

vstupte do podrobností WiFi 

síť). 
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 Po obnovení výchozího továrního nastavení se WiFi heslo kamery automaticky upraví. Proto 

použijte heslo zobrazené na stránce

Aktualizace firmware

1) Spusťte v telefonu aplikaci

klikněte na ikonu . 

2) Kliknutím na „My Device“

vyhledejte „70mai Rearview

zobrazí malá červená tečka

Kliknutím na název přejdete

„Firmware Update“ (Aktualizace

New Firmware Version“

Poznámka: Stažení firmwaru

3) Po dokončení stahování se

„Connect Device“ (Připojit

obrazovku náhledu se zobrazí

Push it to the Dash Cam?

Potvrdíte to pro kameru?)

kamery k dokončení stažení

4) Poté, co kamera přijme balíček

obrazovce kamery. 

Poznámka: Kamera by měla

zdroji napájení. 

5) Po dokončení aktualizace

kliknutím na ikonu  v pravém

Důležité informace

Používání napájení 

Zařízení používá jako zdroj napájení

stabilního napájení použijte 

Nepřebíráme žádnou odpovědnost

energie, než jsou zapalovače

napájecí kabely. 

Některá vozidla stále dodávají

zastavena. Chcete-li zabránit

kamery, tak je-li funkce parkovacího

16 

Po obnovení výchozího továrního nastavení se WiFi heslo kamery automaticky upraví. Proto 

použijte heslo zobrazené na stránce „Settings“ (Nastavení) –> „Wi-Fi Hotspot

Aktualizace firmware v kameře 

aplikaci 70mai a v levém horním rohu úvodní

“ (Moje zařízení) vstoupíte do seznamu

Rearview Mirror Dash Cam“. Pokud se napravo

tečka, znamená to, že došlo k aktualizaci

přejdete na stránku s podrobnostmi a tam

(Aktualizace firmwaru). Tam pak klikněte

“ (Stáhnout novou verzi firmwaru). 

firmwaru do telefonu vyžaduje odpojení

se vraťte na domovskou stránku a kl

Připojit zařízení) znovu připojte kameru.

zobrazí výzva „Available update package

Cam?“ (Byl detekován dostupný aktualizační

) Klikněte na „Push“ (Potvrdit) a poté

stažení balíčku aktualizace. 

balíček aktualizace, dokončete aktualizaci

měla být během aktualizace připojena

ktualizace můžete místní balíček firmwaru odstranit

pravém horním rohu stránky aktualizace

Důležité informace 

napájení automobilový zapalovač cigaret.

 originální autonabíječku a napájecí

odpovědnost za ztráty způsobené použitím

zapalovače cigaret do auta, neoriginální nabíječky

dodávají energii zapalovačům cigaret i poté,

zabránit vybití baterie způsobené dlouhodobým

parkovacího hlídače vypnutá, vypněte ručně

Po obnovení výchozího továrního nastavení se WiFi heslo kamery automaticky upraví. Proto 

Fi Hotspot“. 

úvodní stránky 

seznamu zařízení a zde 

napravo od názvu 

aktualizaci firmware. 

tam klikněte na 

klikněte na „Download 

 

odpojení WiFi od kamery. 

kliknutím na 

kameru. Po vstupu na další 

package detected. 

aktualizační balíček. 

poté připojte WiFi 

aktualizaci na 

připojena k externímu 

odstranit 

aktualizace firmwaru. 

cigaret. Pro zajištění 

napájecí kabel. 

použitím jiných zdrojů 

nabíječky nebo 

poté, co jsou 

dlouhodobým provozem 

ručně i kameru 
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nebo odpojte nabíječku kamery. Pokud je kamera ručně vypnuta, je třeba ji při 

příštím nastartování vozu opět ručně zapnout. Nepřebíráme žádnou odpovědnost 

za ztráty způsobené tím, že zařízení nevypnete ručně. 

Je-li u automobilu, který po zastavení stále napájí zapalovač cigaret, aktivována 

funkce parkovacího hlídače a vozidlo bude zaparkováno po dlouhou dobu, 

doporučuje se také odpojit nabíječku zařízení, aby nedošlo k vybití baterie. 

Používání vestavěné baterie v kameře 

Vestavěná baterie kamery se používá k uložení posledního videa, když už je 

externí zdroj napájení odpojen. Nepoužívejte zařízení bez externího zdroje 

napájení. 

Nepoužívejte zařízení při extrémně vysokých teplotách, protože by mohlo dojít 

k poškození baterie v kameře. Pokud vaše auto stále napájí zapalovač cigaret i po 

jeho zastavení a je zaparkováno v oblasti, kde je v létě vystaveno přímým 

slunečním paprskům, vypněte kameru odpojením napájecího kabelu. 

Vestavěnou baterii nikdy nerozebírejte sami. 

V případě vysoké teploty, deformace, nebo rozpínání baterie, nebo úniku kapaliny 

z ní, okamžitě ji přestaňte používat a obraťte se na poprodejní servisní středisko. 

Používání paměťové karty microSD 

Pro kameru 70mai Rearview Mirror Dash Cam používejte pouze microSD karty 

s kapacitou 16 GB až 64 GB a s rychlostí čtení a zápisu třídy 10 (Class 10) a 

vyšší. Před použitím nové SD karty ji nejdříve naformátujte v kameře. 

Množství dat, které je schopna microSD karta uložit, je následující (pouze pro 

informaci): 

Typ 16G 32G 64G 

Nouzové video 35 70 145 

Fotografie 100 100 100 

Normální video 

Sdílejí zbývající kapacitu bez rozdělování Normální video (zadní) 

Video s parkovacím dohledem 
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 Popis ukládání videa: Všechna uložená normální videa, nouzová videa a videa 

s parkovacím hlídačem se zaznamenávají do smyčky. Chcete-li zajistit, že 

důležitá videa nebudou vymazána, exportujte je do jiných zařízení, jako jsou 

chytré telefony, počítače atd. 

 Popis ukládání fotografií: Uložené fotografie se také zaznamenávají do 

smyčky, s maximálním počtem 100 fotografií. Po dosažení horní hranice 

zařízení automaticky odstraní nejstarší fotografie. Důležité fotografie exportujte 

do jiných zařízení, jako jsou chytré telefony, počítače atd. 

 Po opakovaném vymazání a zápisu může být karta SD poškozena nebo může 

být již opotřebovaná a videa již nelze normálně ukládat. V takovém případě 

kartu včas vyměňte za novou. 

 Použijte pouze spolehlivou, vysoce kvalitní paměťovou kartu od renomovaných 

výrobců. Podřadné paměťové karty mohou mít problémy včetně rychlostí 

zápisu, údaje na nich uvedené neodpovídají skutečným hodnotám a kapacita 

karty může být nižší, než je uvedeno. Nejsme zodpovědní za jakékoli ztráty 

nebo poškození videa nebo obrázků způsobené použitím paměťové karty nižší 

kvality. 

 Aby se předešlo pomalému čtení a zápisu po dlouhodobém používání SD 

karty, doporučuje se formátovat ji v kameře každé dva týdny. Formátování 

odstraní všechny soubory na SD kartě, proto si před formátováním uložte 

důležitá videa jinam. 

 Nevkládejte ani nevyjímejte SD kartu, když je kamera zapnutá. 

Problémy s microSD kartou 

Pokud SD karta nemůže nahrávat videa, na obrazovce se zobrazí výzva, která 

oznamuje, že SD karta je neobvyklá. Proveďte odpovídající operace podle 

výzvy. Abnormální stavy SD karty jsou zejména: 

 Kapacita je menší než 8G; 

 Rychlost čtení/zápisu je menší než u třídy 10; 

 Rychlost zápisu je pomalejší; 

 Karta SD je neidentifikovatelná; 

 Karta SD obsahuje soubory nekompatibilní se zařízením; 

 Formát je nesprávný. SD karta musí být při prvním použití naformátována 

v kameře. 
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Další informace 

1) Tento produkt zaznamenává videa mimo jedoucí vozidlo. Nemůže chránit 

řidiče a cestující před nehodami. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud se 

uživatel zúčastní dopravní nehody a/nebo ponese jakoukoli ztrátu 

způsobenou selháním kamery, ztrátou informací nebo provozem kamery. 

2) V důsledku rozdílných typů vozidel, preferencích řízení, prostředí a dalších 

rozdílů nemusí části výrobku nebo celý produkt za určitých okolností fungovat 

normálně. Zařízení nemusí nahrávat normálně kvůli ztrátě zdroje energie, 

abnormálním teplotám a/nebo vlhkosti, kolizím, poškození karty microSD a 

dalším důvodům. Nezaručujeme, že všechna zaznamenaná videa budou 

v dané situaci zcela uložena. Obrázky zaznamenané touto kamerou jsou 

pouze informativní. 

3) Nainstalujte kameru správně. Neblokujte řidiči výhled. Nezakrývejte airbag. 

Udržujte produkt ve vzdálenosti nejméně 20 cm od řidiče a cestujících. 

Nesprávná instalace kamery může způsobit selhání produktu a případně i 

zranění. 

4) Chcete-li se vyhnout problémům s kompatibilitou, použijte pouze nabíječku 

do auta a kabel USB dodaný s tímto zařízením. Firma 70mai ani Sunnysoft 

neodpovídá za ztráty způsobené použitím nestandardních autonabíječek a 

nestandardních USB kabelů. 

5) Paměťová karta není součástí balení. Budete si ji muset koupit sami. 

6) Používejte paměťovou kartu s úložnou kapacitou mezi 16 GB a 64 GB a 

rychlost čtení a zápisu není nižší než Class10. Před použitím paměťovou 

kartu naformátujte. 

7) Aby nedošlo k poškození paměťové karty, nevkládejte ani nevyjímejte ji, 

pokud je kamera v činnosti. 

8) Paměťová karta může být při opakovaném použití opotřebena. Vyměňte karty 

včas, abyste zachovali kvalitní nahrávání. Nebudeme nést odpovědnost 

způsobenou selháním karet. 

9) Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout. Zařízení 

nerozebírejte sami. Baterie nesmí být vystavena přehřátému prostředí, jako je 

sluneční světlo, oheň apod. 

10) Zařízení by nemělo být vystaveno kapající ani stříkající vodě. Udržujte 

zařízení v suchu, aby nedošlo k poruše baterie. 

11) Pokud je baterie zdeformovaná, nabobtná nebo vyteče, okamžitě přestaňte 

produkt používat a kontaktujte zákaznický servis. 

12) Kamerou netřeste ani na ní netlačte. Silný náraz nebo otřesy mohou způsobit 

neopravitelné poškození produktu. 

© Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ww
w.

su
nn

ys
of

t.c
z



 
 

13) Nečistěte tento produkt chemickými rozpouštědly nebo čisticími prostředky. 

14) Udržujte tento produkt mimo silná magnetická pole, aby nedošlo k poškození. 

15) Nepoužívejte tento produkt při teplotách vyšších než +60 °C nebo nižších než 

-10 °C. 

16) Vezměte na vědomí, že teplota zařízení se mírně zvyšuje, když je zařízení 

v provozu. To není chyba, to je vlastnost. 

17) Používejte tento produkt v souladu se zákony země. 

18) Magnetický kroužek v krabičce chrání kameru před elektromagnetickým 

rušením jinými zařízeními. 

 

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz
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