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 Pozor 
 

Prosíme o přerušení používání tohoto produktu  

při nespecifikovaném provozu.  

Pro čištění přístroje použít neutrální slabý roztok saponátu,  

nepoužívat organická nebo mechanická čistidla. Pro stisknutí  

tlačítka „reset“ použít dlouhý úzký nástroj. Dosáhne se tím  

obnovení výchozího nastavení při zhroucení systému  

 

 
Výstraha 

 

Není povoleno žádné příslušenství modifikovat, výrobce by jinak  

nebyl odpovědný za způsobené vady a možné následky.  

Přístroj se nesmí umístit do prostoru s nebezpečím požáru, výrobce  

by  jinak nebyl odpovědný za způsobené vady a možné následky.  

Napájecí příslušenství se musí používat správným způsobem 

v souladu s návodem k obsluze, výrobce by jinak nebyl odpovědný 

za způsobené vady a možné následky.
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Obsah 
 

 Děkujeme vám za zakoupení našeho FULL HD Mobile-i Car 
rekordéru.  

 

 Pro zaručení všech funkcí  a prodloužení operační životnosti 
prosíme důkladně si před instalací pročíst manuál a dbát o čistotu  
a údržbu přístroje. 
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Přehled výrobku 

 Prosíme před použitím přezkoušet a potvrdit všechno příslušenství 

 

a Full HD Mobile-i                   1 ks  b Přísavný držák              1 ks  

         c  TV kabel                              1 ks                    e Duální USB nabíječ       1ks 

d USB kabel pro Car nabíječ 1 ks                     Výstup: DC 5.0 V / 2,0 A 

      (délka 1 m)                                                      f Návod k obsluze              1 ks                                
Tento  kabel je vhodný pro použití pouze s výrobkem              
série Mobile-i. Nepoužívat je spolu s ostatními výrobky 
nebo autonabíječi, hrozí nebezpečí poškození.  
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Seznam dílů 
 
1 otvor pro držák    1  ^ nahoru 

        2 objektiv    2  v  dolů 

 3 LED (červená    3  mód 

 4 displej    4 → vstup (Enter) 

 5 reset    5  přepínač napájení 

6  přepínač napájení    6 reset 

 7 → vstup (Enter)    7  LED <zelená> 

 8  mód    8 LED <červená> 

     9 LED <modrá>  

 

 

 

 

 

  10 mechanika pro mikroSD kartu    9  v dolů 

    11 HDMI rozhraní 10  ^  nahoru 

    12 AV- výstup 11 USB rozhraní 

    13 USB rozhraní 12 mikrofon 

14 mikrofon On/Off 13 přepínač napájení Master         

15 otvor pro držák 14 mechanika pro SD kartu 

    16 knoflík nastavení objektivu 

    17 displej HDMI rozhraní 

  16 externí GPS Jack    

        

     

 

 

Nastavení před použitím 

* Při prvním použití Mobile-i prosíme přepnout „Hlavní napájecí přepínač 
Master“ do zapnuté polohy „ON“, jinak se datum a čas vrátí zpátky na 
výchozí. Jestliže se Mobile-i nepoužívá delší dobu, přepnout „Hlavní 
napájecí přepínač“ do vypnuté polohy „OFF“. 

 
1. Vložit do mechaniky Mikro SD kartu.  

 

Podpora  Mikro SD paměťové karty od  

2 GB do 32 GB Prosíme zakoupit podle  
vlastní potřeby  
(doporučujeme o vyšší kapacitě než 4 GB) 

 
 

2. Stisknout  <mód > pro vstup do menu pro nastavení dat, všechna nenastavená 

data jsou ve výchozím výrobním nastavení.  

 Stisknout  <mód  pro nastavení menu po zapnutí. Stisknout <přepínač napájení > 

pro zapnutí napájení.   
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3. LCD Display 

 
 
 

1 Kapacita napájecí baterie  

2 Mikro SD karta uvnitř  <ikona  se nezobrazí při nevložené kartě 

3 Datum 

4  Čas 

5 Smyčkový záznam zapnuto On / vypnuto Off 

6 Rozlišení videa 

7 Správa doby záznamu při smyčkovém záznamu <smyčkový záznam se 

nezobrazuje) * Doba záznamu se zobrazí během nahrávání.

 

 

Menu nastavení 
 

1. Stisknout  <mód  > pro vstup do menu nastavení. Stisknout <nahoru

> nebo   <dolů > pro volbu nastavení a pak stisknout <Enter  > 
pro volbu odpovídajícího příslušenství.  

 
* Po vstupu do menu můžete nastavit audio, rozměr EV, vyvážení bílé, kontrast, 

ostrost, efekty a vratné příslušenství.  
 

 
                                         Objekt             Příslušenství 

 

Objekt Příslušenství 

Audio Zapnuto / vypnuto (hlasový záznam) 

Rozměr 1920X1080 / 1280X720 / 848X480 / 640X480 

EV Auto / -2 / -1.7 / -1.3 / -0.7 / -0.3 / +0 / +0.3 /+0.7 / +1 / +1.3 /+1.7 / 
+2.0 

Vyvážení bílé Auto / fluorescentní / žárovka / zataženo / slunečno 

Kontrast Standardní / měkký / tvrdý 

Ostrost Standardní / měkká / tvrdá 

Efekty Vypnuto / svítivost / monochromní / negativní / 
sépiová hněď / umělecký 

Vratné 300 M / 500 M / Žádný 

 Výchozí příslušenství má zvýrazněné znaky.   
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2. Stisknout tlačítko <nahoru > pro žádné příslušenství a pak stisknout 

tlačítko  <Enter  > pro vstup do nového rozhraní pro ostatní 
nastavení.  

 
* Po vstupu do menu můžete nastavit hlasitost, jazyk, datum, čas, formát, reset 

systému, automatické vypínání, frekvenci osvětlení, TV výstup, časové razítko, 
LCD osvětlení vypnuto OFF a verzi.  

 
 

 

 
 
 
 
 

            Objekt       Příslušenství 
 

Objekt Příslušenství 

Hlasitost 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 

Jazyk vícejazyčné 

Datum Nastavení datumu 

Clock Nastavení času 

Formát  Ano / Ne <formát SD karty> 

Systémový reset Ano / Ne <reset na výchozí> 

Automatické vypnutí 1 min/ 3 min/ 5 min / vypnuto 

Světelná frekvence 50 Hz / 60 Hz <nastavení frekvence pro osvětlení> 

TV výstup NTSC / PAL 

Frekvence 50 Hz / 60 Hz 

Razítko Vypnuto / zapnuto                                     
<nastavení zobrazení / žádné zobrazení doby záznamu> 

Vypnutí LCD 1 min / 3 min / 5 min / vypnuto 

Verze Zobrazení čísla verze software 

 Výchozí příslušenství má zvýrazněné znaky.   

 
Instalace 
1.   Stisknout <přepínač napájení > pro zapnutí  

         Mobile-i a pak pomocí  knoflíku nastavit úhel objektivu.  
 

2. Prosíme vstoupit do menu pro nastavení datumu/času 
v Mobile-i ještě před instalací. 

 • Pro metodu nastavení viz P5, P6.  

• Před nastavením dat jsou všechna ve 

výchozím   výrobním nastavení.  
 

3. -  Prosíme vložit přísavný držák do otvoru základní jednotky                   
a otáčením šroubu je vzájemně upevnit. 
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• Otáčet knoflíkem doleva pro uvolnění přísavky, nastavit úhel                 
a otáčením doprava přísavku opět upevnit.  

 

 

 

 

- Prosíme dobře vyčistit čelní sklo vozidla (uvnitř), umístit držák na 

přední část zadního zrcátka a pak stisknout páčku pro zajištění 

dobře upevněného držáku. 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  Použít USB kabel od duálního USB nabíječ pro nabíječe do 
autozásuvky.   

 
 

Záznam videa 

 
1. Připojit Mobile-i do zásuvky duálního USB autonabíječe  a nastartovat 

motor vozidla, zařízení se samo zapne a automaticky odstartuje 

záznam, je-li nastaveno na smyčkové nahrávání. Jestliže není, 

automaticky se zapne pro start nahrávání. Když je kapacita 

paměťové karty nižší než 3.66 GB, po dosažení se nahrávání 

zastaví, je-li vyšší, též se zastaví a musíte nastavit pokračování 

nahrávání stisknutím tlačítka <přepínač napájení >.    

 

 

 

 

 

      
* Prosíme pro napájení použít náš standardní duální USB nabíječ a USB kabel,  

           jinak nemusí dojít k úspěšnému nabití.   

Nyní se na LCD displeji zobrazí obrázek v reálném čase. Vypnutí motoru 

způsobí ještě záznam po dobu 10 s a pak se záznam automaticky zastaví. 

Jestliže nechcete během řízení nahrávat, stisknout a déle přidržet přepínač 

napájení  pro vypnutí záznamu a uložení videa. 

 
* Některé typy vozidel jsou určeny pro dlouhodobé napájení, takže zařízení 

nemohou automaticky vypnout a vyžadují manuální stisknutí přepínače napájení
 pro uložení videa a vypnutí Mobile-i. Jestliže  není nastaven smyčkový 

záznamový mód, Mobile-i automaticky uloží a zastaví záznam po zaplnění 
paměťové karty.  

zásuvka 
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2. Jestliže není Mobile-i připojený do zásuvky, prosíme manuálně 

stisknout přepínač napájení  pro zapnutí, pak se na displeji 

zobrazí obrázek v reálném čase, a stisknout opět přepínač 

napájení pro start záznamu videa.  

 

Stisknout přepínač napájení  opět pro automatické uložení 

videa a zastavení nahrávání. Déle stisknout přepínač napájení 

, dokud nezazní tón vypnutí Mobile-i.  
 
 
 

* Při prvním použití Mobile-i doporučujeme baterii 3 hod nabíjet.  
 
* Jestliže nepoužíváte delší dobu Mobile-i, prosíme každé dva měsíce baterii dobít 

pro prodloužení její životnosti.    
 

* Jestliže je napájení příliš nízké pro zapnutí, prosíme přezkoušet datum a čas, 
popř.  je správně nastavit po kompletním nabití 

 

Přehrávání videa 

1. Přehrávání videa na LCD displeji Mobile-i 

Zapnout Mobile-i a zastavit nahrávání, déle stisknout <  Enter →> pro vstup   

do módu přehrávání, pak stisknout <nahoru ̂ > nebo <dolů v> pro výběr 
videa a pak stisknout <  Enter →>  pro start přehrávání.  

 

2.      Přehrávání videa pomocí PC 

a. Vyjmout Mikro SD kartu ze zařízení Mobile-i a vložit ji do čtečky 
karet PC. Nyní se může používat jako vyjmutelný disk. Video 
přehrávat pomocí podporovaného mediálního přehrávače. 

•Vyjmout Mikro SD: Lehce ji stisknout, dokud nezazní zvuk a automaticky nevyskočí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b.  Použít USB kabel pro připojení Mobile-i k PC pro přehrávání videa 
podporovaným mediálním přehrávačem.  

 

 

 

 

 

 
 

* Před vyjmutím mikro SD karty zastavit záznam,  
* Před připojením HD Mobile-i k PC zastavit záznam,  
*  Jestliže chcete přidat video do archívu, překopírujte ho na PC.  
* Jestliže není video dobře synchronizované se zvukem nebo se dočasně 

zastavuje při přehrávání v PC, přezkoušet verzi konfigurace PC nebo 
přehrávače médií.   
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3.      Přehrávání videa na TV 

 

 a. Použít TV kabel pro připojení Mobile-i k TV, pak se objeví na TV 

obrázek v reálném čase, stisknout <  Enter →> pro přehrávání videa. 

Stisknout  <nahoru ̂ > nebo <dolů v> pro volbu videa pro 

přehrávání, když je jich více.  

 
 

a. Použít HDMI kabel pro připojení Mobile-i k HDTV vstupu, pak se 

na HDTV objeví HD obrázek v reálném čase, který má velké 

rozlišení. Přehrávání videa se ovládá tlačítky na spodu Mobile-i.  

 
  

 
 

* Před přehráváním videa na TV prosím stisknout  nejdříve tlačítko přepínač 
napájení  

pro zapnutí Mobile-i. 
*  Když není HDMI kabel v dodávce, zakoupit ho separátně.  

 

 

Vymazání videa 

1. Použít tlačítko Mobile-i pro vymazání videa 

Za podmínky zapnutého Mobile-i a zastaveného záznamu déle stisknout            

<  Enter →> dokud není slyšet zvukový signál pro vstup do módu přehrávání 

videa a pak stisknout  

<mód  > pro vstup do rozhraní vymazání. Zvolit <ano> pro potvrzení 
vymazání, <ne> pro zrušení vymazání a zvolit <vše> pro vymazání všech 
videí na SD kartě.     

 

2. Vymazání videa pomocí PC 

 
Vyjmout Mikro SD kartu z Mobile-i, pak ji vložit do čtečky karet a připojit k PC. Nyní se může použít 
jako výměnný disk. Nalézt požadované video a přímo jej vymazat.  
 
Použít USB kabel pro připojení Mobile-i k PC pro nalezení požadovaného videa       
a přímé vymazání. 
 
Když není USB kabel v dodávce, zakoupit ho separátně. 
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Stavy LED 
 

Pracovní stavy Červená Zelená Modrá 

Napájení vypnuto nesvítí nesvítí nesvítí 

Napájení zapnuto nesvítí svítí 
nesvítí (svítí při 

nabíjení) 

Nahrávání bliká svítí 
nesvítí (svítí při 

nabíjení) 

Špatný kontakt SD nesvítí bliká 
nesvítí (svítí při 

nabíjení) 

USB mód (s SD) nesvítí svítí 
nesvítí (svítí při 

nabíjení) 

USB mód (bez SD) svítí svítí 
nesvítí (svítí při 

nabíjení) 

Nízké napětí Li-ion 
baterie nesvítí nesvítí 

Bliká a pak 
automaticky zhasne 

 

Specifikace 
Obrazový senzor 5.0 Mega pixel 

Objektiv Pevný, 4 G, f = 2,6 mm; F = 2,0  

Úhel snímaní objektivu 120° 

Rozsah ostření 1,8 m do nekonečna 

Zobrazení LCD 2,4“ TFT LCD 

AV výstup HDMI rozhraní, CTS1.2; AV výstupní rozhraní, CVBS 

USB výstup USB 2.0 

TV výstup NTSC / PAL 

Video formát MOV 

Video rozlišení 1920 x 1080, 1280 x 720, 848 x 480, 640 x 480 

Kompresní formát video MPEG-4AVC/H.264 

Audio Zabudovaný mikrofon / reproduktor 

Záznamové médium Podpora Mikro SD karty až do 32 GB 

Záznam Smyčkový, nesmyčkový 

RTC Ano 

OSD jazyk vícejazyčný 

PC rozhraní USB 2.0 

Napájení 12 V / 24 V transf. na 5 V, zabudovaná baterie Li-ion  

Rozměry (základní jednotka) 60 x 120 x 35  mm 

Hmotnost (základní jednotka) 115 g 

Pracovní teplota -10 až 70°C 

Skladovací teplota -30 až 85°C 

 

  Prosíme používat zabudovanou Li-ion baterii pro zálohu při náhlém výpadku palubní 
sítě vozidla. Nikdy nepoužívat jiné napájecí zdroje jiných výrobků. 


