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Návod k obsluze

HD Dash kamera na zpětné zrcátko TX-124
Vhodné pro vĕtšinu vozidel jako pomoc při parkování.
Tento systém by mĕl být pomůckou a NEMĚL by nahradit
nutnost řídit opatrně.
Výrobce ani dodavatel za žádných okolností nepřijímá
zodpovědnost,
nebo neodpovídá za žádné přímé nebo nepřímé, náhodné nebo
následné škody nebo zranĕní vyplývající z instalace nebo
používaní tohoto systému.
Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v
liště “Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě
přečtěte návod k obsluze prosím.
Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z
pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: support@technaxx.de
Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu
opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případĕ
záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek
zakoupili.
Záruka 2 roky
Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom
z dobře známých internetových portálů

Vlastnosti
Zpětné zrcátko Dash kamera pro videozáznamy HD s vysokým rozlišením
vhodné pro většinu vozidel
Zpětná kamera poskytuje větší bezpečnost při
jízdě zpět & reverzní parkování
Úhel záznamu Dash kamery 90° & široký
úhel 160° zpětná kamery
Simultánní záznam Dash kamery & zpětná
kamery Neviditelně integrovaný TFT barevný displej (Ø obrazovka 10,9cm
/ 4,3") Automatický režim nočního vidění (~2m) pro zpětnou kameru (4 bílé
LED) Automatické aktivace zpětné kamery při zapnutí zpátečky Záznam
s časem & datem
Připojení ke zpětnému zrcátku s nastavitelnými
gumovými pásy
Třída ochrany IP68 zpětná kamery (prachotěsný &
ochrana proti trvalé ponoření)

Technické údaje
Parkovací kamera
Senzor / Rozlišení
1/4" CMOS 0,5MP / 720x480 pixelů
Zorný úhel
160°
Světlo LED
~2m
Připojovací kabel (6m) od Dash kamery k
Napájení
zadní kamerové jednotce (video přenos &
napájení)
Provozní teplota
–20°C až do +50°C
Třída ochrany
IP68
Hmotnost / Rozměry
28g / (D) 3,0 x (Š) 2,0 x (V) 2,0cm
Zrcátko s displejem & Dash kamera
Displej / Rozlišení
TFT barevný displej 10,9cm (4,3“) / 480x272 pixelů
Senzor / Rozlišení
1/4" CMOS 1MP / 1280x720 Pixelů
Zorný úhel
90°
Video (AVI) (záznam obrazu přední i zadní
Záznam
kamery současně)
Spotřeba elektrické energie
3W
Příkon
DC 5V skrze MiniUSB
Max. proud
230mA
MicroSD karta
Max. 32GB SDHC Třída 10
Záznam smyčky
Ano
Zabudovaný mikrofon / reproduktor
Ano / Ano
Podporuje
automatické
zapnutí
při
Spínač zapnutí/vypnutí
nastartování a vypnutí při zhasnutí
Angličtina, němčina, francouzština, italština,
Podporované jazyky
čeština, polštině, holandština
Provozní teplota / Vlhkost
0°C až do +40°C / 85% RV max.
Hmotnost / Rozměry
217g / (D) 30,0 x (Š) 8,0 x (V) 3,5cm
Zpětné zrcátko s displejem & Dash kamerou, Zpětná
kamera, 12V napájecí adaptér do zapalovače pro zpětné
Obsah
zrcátko (2,5m), Kabel (6m) pro video/napájení pro připojení
balení
Dash kamerou a zpětná kamery, 2x držák zrcátka, 2x
šrouby, Návod k obsluze
Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály
jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich
druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich
likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří
do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré
přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním
a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či
drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení
po vyčištění otřete. Distributor: Technaxx Deutschland GmbH
& Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Přehled součástí výrobku
Dash Kamera
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