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Ďakujeme za zakúpenie palubnej kamery Neoline X53. Pre správne používanie zariadenia 
a predĺženie jeho životnosti, si pozorne prečítajte tento návod až do konca. Návod si
odložte pre prípad jeho potreby v budúcnosti.

CE: Zariadenie je v súlade s požiadavkami smernice 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU,
nariadením o batériách 2006/66/EC, R&TTE 1999/5/EC a RoHS 2011/65/EC. 
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- Oboznámte sa so záručnými podmienkami používania zariadenia.

- Aby ste sa vyhli poškodeniu kamery, alebo záznamov na SD karte, nevkladajte ani

  nevyberajte SD kartu, ak je kamery zapnutá.

- Používajte iba SD karty vysokej kvality minimálne Class10, podporujúce UHS-I protokol,

  aby ste sa vyhli výpadkom nahrávania a spomalenému obrazu.

- Používajte SD karty s kapacitou od 8GB do 64GB.

- Zariadenie smie byť používané iba s originálnym príslušenstvom z balenia Neoline.

  Výrobca neručí za zariadenie ktoré je používané s príslušenstvom od iných výrobcov.

- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu ohňa, vlhkosti a chemických látok, ako napríklad

  benzín, riedidlá a iné chemikálie.

- Rozoberanie, alebo úprava produktu nie je povolená.

- Výrobca ani predajca nie je zodpovedný za prípadne akékoľvek škody spôsobené

  používaním tohto výrobku, ani za stratu dát a škody s tým súvisiace, ani užívateľovi ani 

  tretím stranám.

- Aby ste sa vyhli chybe v ukladaní súborov, formátujte SD kartu aspoň 1x za 2 mesiace.

- Sledujte a dodržiavajte teplotné podmienky pre použitie zariadenia, vyhnite sa trva-

  júcemu vystaveniu slnečnému žiareniu.

- Zariadenie je navrhnuté na použitie za priehľadným čelným sklom vozidla, pri tmavom

  skle môže byť kvalita obrazu znížená. Pri vyhrievanom, alebo atermickom čelnom skle,

  môže byť znížený príjem GPS signálu. 

- Držiak kamery je určený pre pevnú montáž, inštalujte ho tak, aby mala kamera čo

  najlepší výhľad. Kamera nesmie byť inštalovaná tam, kde by vodičovi znížila výhľad na

  cestu, ale napríklad za centrálne spätné zrkadlo. Výrobca ani predajca nenesie žiadnu 

  zodpovednosť za šody spôsobené nesprávnou inštaláciou kamery.

1. Prevádzkové podmienky
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- Vzhľadom na bezpečnosť, rešpektujúc legislatívu, nemanipulujte so zariadením počas

   jazdy a pri vedení vozidla. 

-  Nastavte si správnu časovú zónu vo vašej oblasti, čas a dátum budú nastavené auto-

   maticky po zameraní GPS signálu. 

- Zahrievanie prednej a zadnej kamery, ako aj riadiacej jednotky, nie je závada, ale bežný

   prejav pri zapnutom systéme.

- Zariadenie je citlivé na mechanické poškodenie. Kamery aj ostatné komponenty môžu

   byť poškodené pádom, alebo mechanickým namáhaním.

- Neinštalujte zariadenie, ani jeho časti v miestach dosahu vystrelených airbagov.

- Vo vozidlách ktoré majú atermické, alebo vyhrievané čelné sklo, ktoré obsahujú kovovú 

   štruktúru, bude potrebné umiestniť GPS anténu na miesto, kde nedochádza k tieneniu

   GPS signálu.

- Čas od naštartovania po zachytenie GPS signálu sa môže vždy líšiť, v závislosti od aktuálneho

   času, terénu v ktorom sa vozidlo nachádza, počasia a podobne. 

- Nefunkčnosť zariadenia spôsobená nesprávnou inštaláciou môže viesť k neplatnosti

   záruky na zariadenie.

- Odporúčame využiť na inštaláciu sieť montážnych partnerov TSS Group a.s..

- Výrobca si vyhradzuje právo zmeny hardvéru a softvéru bez predchádzajúceho upo-

   zornenia, vzhľadom na vývoj a neustále zlepšovanie produktov

- Zákazník používaním zariadenia súhlasí s podmienkami uvedenými v tomto návode.
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Technické parametre:

- Spôsob montáže:   skrytá montáž, použitie sťahovacích pások,

   3M lepiacich pások

- Video rozlíšenie:

 - Hlavná kamera:  Full HD 1920x1080  (30sn/sek)

 - Prídavná kamera:  HD 1280x720  (30sn/sek)

- Uhol záberu:  130°/130°  (hlavná/prídavná kamera)

- Video formát:  MP4

- Bitrate:   9 Mb/s / 7Mb/s (hlavná/prídavná kamera)

- Batéria:   nie, vstavaný kapacitor

- Podpora SD karty:  class 10+, UHS-1, od 8GB do 64GB

- Dĺžka nahrávaných súborov: 1/2/3 minúty

- Zapnutie/Vypnutie:  automatické

- Bezdrôtové pripojenie:  Wi� pripojenie so smart telefónom

- Pracovná teplota:  -10°C to +70 С°

- Skladovacia teplota:  -30°C to +80 С°

- Údaje na zázname:  Dátum a čas, evidenčné číslo vozidla

- Nahrávanie zvuku:  áno, pri zapojenom mikrofóne

- Reproduktor:  áno, vstavaný

- G-senzor:   áno, 3 osý senzor preťaženia

- Pohybový senzor:  áno

- Parkovací režim:  áno

- Vstupné napätie pre adaptér: 12V/24V

- Rozmery jednotky:  69 x 111 x 21mm

Pozn. Kamera je navrhnutá pre použitie v širokom rozsahu teplôt. Vzhľadom na to, má 

kapacitor vyššiu životnosť a výkonnosť pri extrémne vysokých a nízkych teplotách.

Kapacitor nie je určený ako alternatívny zdroj napájania, ale iba na uzavretie nahrávaného

súboru pri náraze vozidla. Kamera musí byť vždy pripojená káblom k napájaniu.
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3. Obsah balenia

- Riadiaca jednotka X53   1x

- Predná kamera   1x

- Prídavná kamera   1x

- Napájacia kabeláž   1x

- Sťahovacie pásky   4x

- Držiak pre vedenie káblov  6x

- Káblová spojka   2x

- Obojstranná lepiaca páska  2x

- lepiaca páska/suchý zips  1x

- GPS/GLONAS anténa   1x

- Tlačidlo na kábli   1x

- Mikrofón + držiak   1x

- Mikro SD karta 16GB   1x

Dôležité: GPS anténa nesmie byť inštalovaná za kovovými časťami vozidla, spôsobilo

by to nesprávnu funkciu GPS. Správne umiestnenie GPS antény je hlavným predpokla-

dom pre správnu funkčnosť GPS trackingu. 

Doporučované umiestnenie GPS antény vo vozidle:

- prístrojová doska (čo najbližšie k čelnému sklu

- za centrálne spätné zrkadlo

- za plasty A stĺpikov

- pri atermálnych a vyhrievaných sklách, treba anténu umiestniť na vyhradenú plochu 

  na skle, ktorá tienená nie je

- v špeciálnych prípadoch treba GPS anténu umiestniť mimo priestoru pre posádku



4. Popis zariadenia a indikátory

Jednotka palubnej kamery

1. Pripájací kábel k prednej kamere

2. Pripájací kábel k prídavnej kamere

3. Reproduktor

4. Slot pre mikro SD kartu

5. Indikačná dióda pracovného režimu

6. GPS indikačná dióda

7. Voľný slot

8. Reset tlačidlo

9. Otvory na upevnenie

8

2

1

8 9

7

6
5

4

3
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LED indikácia

1 2 3 4 5 6

LED INDIKÁTOR

GPS / Wi�

PREVÁDZKY

Modrá, bliká

Modrá, svieti

Červená, svieti

Modrá, bliká

Modrá, rýchlo bliká

Nahráva

G-senzor zaznamenal otras,
aktuálny súbor je uzamknutý
proti premazaniu

Wi-Fi pripojenie aktívne

Vyhľadáva GPS/GLONASS signál 

Komunikácia so satelitom

STATUS VÝZNAM

1. Napájacia kabeláž

2. Externé tlačidlo (na manuálne uzamknutie súboru)

3. GPS/GLONASS anténa

4. Externý mikrofón

5. Predná kamera

6. Prídavná kamera
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5. Montáž kamery

Montáž jednotky

Poznámka: Pred inštaláciou jednotky si určite vhodné miesto tak, aby bola jednotka

skrytá, ale aby ste počuli hlasové upozornenia zo vstavaného reproduktoru a mali

prístup k jednotke pre obsluhu SD karty. Doporučené miesta pre inštaláciu:

- pod stĺpikom volantu

- v lakťovej opierke

- v odkladacej priehradke

Schéma inštalácie

1. Umiestnenie jednotky, napríklad v odkladacom priestore

2. Umiestnenie prednej kamery, kabeláž sa vedie pri tesnení okna a pod plastami

3. Umiestnenenie Prídavnej kamery, kabeláž sa vedie skryto pod plastami interiéru

4. GPS/GLONASS anténa
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predná kamerazadná kamera

5. Umiestnenie mikrofónu

6. Externé tlačidlo pre uzamknutie nahrávaného súboru

Pri inštalácii jednotlivých komponentov použite upevňovacie prvky dodané v balení.

Inštalácia prednej a zadnej kamery

Pre optimálny záber, je potrebné inštalovať prednú kameru tak, aby bola umiestnená

vedľa centrálneho spätného zrkadla pri hornom okraji čelného skla, a zadnú kameru

v strede v hornej časti zadného skla. 

Pre optimálne svetlo, sklon kamery nastavte tak, aby objektív zabral asi 30% oblohy a 

70% cesty. Pred nalepením kamery si dobre premyslite kde bude umiestnená, pretože

3M páska je určená len na jedno použitie.
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Pripojenie napájania

Pre napájanie jednotky použite iba napájaciu kabeláž priloženú v balení, zapojte

ju do príslušného konektoru 3Pin.

Pripojte napájanie podľa uvedeného diagramu. Červený vodič pripojte na trvalé 

napájanie +12V alebo +24V. Žltý vodič pripojte na +12V / 24V na zapaľovanie vozidla.

Čierny vodič pripojte na kostru vozidla.

6. Ovládanie zariadenia

Príprava zariadenia

A. Uistite sa, že zariadenie je vypnuté. 

Vložte mikro SD kartu do SD slotu jednotky

tak, aby bola plne za�xovaná. 

Pri vkladaní SD karty dbajte na to, aby bola

oriantovaná tak, ako je zobrazené na obrázku.
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Vybratie SD karty: Pri vypnutej kamere, jemne zatlačte na SD kartu a vytiahnite

ju z SD slotu.

Dôležité: Pri vkladaní SD karty nepoužite príliš veľkú silu, aby ste nepošodili zariadenie,

v prípade že by ste mali nesprávne otočenú SD kartu. Ak je to potrebné použite

pri vkladaní alebo vyberaní špendlík na zatlačenie SD karty. 

Zapnutie / Vypnutie

Po zapnutí zapaľovania sa kamera zapne automaticky. Po vypnutí sa kamera atomaticky

vypne (ak nie je nastavený parkovací režim s kabelážou na pevnú montáž).

Reset

Ak sa stane že zariadenie nenahráva a nereaguje na nastavenia, stlačte tlačidlo Reset,

prípadne naformátujte SD kartu v počítači.
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Video Mód

Po naformátovaní SD karty v kamere, sa na nej vytvoria 4 adresáre pre rôzne typy video

súborov:

- “Driving” pre súbory nahraté v bežnom móde nahrávania

-  “Event” pre súbory uzamknuté senzorom preťaženia - pri náraze, dĺžka súboru je 8 

   sekúnd pred nárazom a 10 sekúnd po náraze

- “Motion” pre súbory ktoré boli nahraté v parkovacom režime, dĺžka súborov je 8 sekúnd

  pred a 10 sekúnd po zistenom pohybe

- “Protection” pre súbory ktoré boli uzamknuté manuálne tlačidlom.  Počas nahrávania

pri jazde je možné kedykoľvek uzamknúť aktuálny záznam stlačením externého tlačidla.

Dĺžka súboru závisí od aktuálneho nastavenia dĺžky súborov. 

Nastavenie kamery

Nastavenie parametrov kamery sa vykoná pomocou mobilnej aplikácie, ktorá je dostupná

na stiahnutie v App Store a Play Store pre telefóny iPhone a Android.

Stiahnite si inštaláciu “Neoline G-Tech X5X” do svojho smartfónu ešte prez používaním

systému a vykonajte úvodné nastavenie parametrov.
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Popis mobilnej aplikácie Neoline G-Tech X5X

Úvodná obrazovka

1

2

7

65
4

1. Video zobrazenie   Záber kamery

2. Nahrávanie zvuku   Zapnúť / Vypnúť

3. Orientácia zobrazenia  Vymeniť ľavú a pravú stranu, ak je kamera smerovaná: 

   - dopredu - zvoľte priamy obraz

   - dozadu - zvoľte zrkadlový obraz

4. Nahraté záznamy  - zobrazí zoznam uložených záznamov 

   - umožní stiahnuť záznamy do telefónu

   - umožní prehrať zvolený záznam v telefóne

5. Živý záber kamery  - zobrazenie záberu kamery

   - zapnutie / vypnutie nahrávania zvuku

   - zmeniť orientáciu zobrazenia na displeji

6. Menu nastavenia  - zahŕňa zmenu nastavenia parametrov a Wi� hesla

7. Predná/Zadná kamera  - prepneme zobrazenie prednej, alebo zadnej kamery

3



Wi-Fi pripojenie s telefónom so systémom Android

1 2 3

654

1. Spustite nainštalovanú aplikáciu Neoline G-Tech X5X vo vašom smartfóne

2. Kliknite na OK v okne ktoré sa Vám otvorí

4. Zadajte heslo (od výroby nastavené 12345678) a potvrdťe

5. Po úspešnom pripojení kliknite na tlačidlo šípka späť, pre návrat do aplikácie

6. Na displeji sa zobrazí hlavná obrazovka a živý záber kamery
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Wi-Fi pripojenie s telefónom so systémom iOS (Apple)         

1. Spustite nainštalovanú aplikáciu Neoline G-Tech X5X vo vašom smartfóne

2. Zapnite Wi� vo Vašom telefóne

3. Vyberte názov Wi� zariadenia z ponúknutého zoznamu (G-Tech X5X.....)

4. Zadajte heslo (od výroby nastavené 12345678) a potvrdťe

5. Po úspešnom pripojení kliknite na tlačidlo šípka späť, pre návrat do aplikácie

6. Na displeji sa zobrazí hlavná obrazovka a živý záber kamery
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Zoznam záznamov

1

2

3

4

5

1. Zoznam súborov ktoré boli stiahnuté do pamäte telefónu

   - umožňuje prehrávať súbory stiahnuté do pamäte telfónu

   - možnosť zvoliť adresár Drive, Event, Motion, Protect kde sú záznamy uložené

   - kliknutím na súbor spustíte prehrávanie

2. Adresáre do ktorých sú súbory rozdelené podľa spôsobu spustenia nahratia

3. Zoznam súborov vo vybratom adresári

4. Zoznam súborov ktoré sú uložené na SD karte vloženej do kamery

   - umožňuje prehrávať súbory na SD karte kamery v telefóne

   - súbory sú rozdelené v adresároch Drive, Event, Motion, Protect

   - kliknutím na ikonu                      uložíte konkrétny súbor do pamäte telefónu

   - súbory z prednej a zadnej kamery sú ukadané samostatne

5. Ikona stiahnutia súboru do telefónu, súbor sa potom objaví aj v záložke Downloaded
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Prehrávanie a vymazanie súborov

- Kliknutím na názov súboru spustíte jeho prehrávanie. Prehrávanie sa spustí v režime

   zobrazenia na celú obrazovku. 

- Potiahnite prstom do strany dotykom na súbor a objaví sa okno pre vymazanie súboru

Prenos súborov na sociálne siete a na iné zariadenia

- Dotknite sa prstom vybraného súboru a podržte na 2 sekundy. Objaví s okno s inštalo-

vanými službami, ktoré môžte využiť na prenos súboru.



20

Nastavenie

Change Password - Zmena hesla 
- Ak si zmeníte heslo, zabránite neautorizovanému prístupu k záznamom kamery

Normal Mode Sensor Sensitivity (1-10) - Citlivosť G-senzoru
- Senzor preťaženia je súčasťou kamery a slúži na uzamknutie video súborov a ich ochranu

   pred premazaním v prípade dopravnej nehody. Citlivosť senzoru si nastavte podľa vlastného

   uváženia. Vezmite do úvahy že čím je nastavená nižšia hodnota, tým je citlivosť vyššia.

   Doporučujeme ponechať výrobné nastavenie. Uzamknuté súbory sú uložené automaticky

   do adresára EVENT - dĺžka súboru je 18 sekúnd.

Normal Mode Time Setting - Cyklické nahrávanie (1, 2, 3min)
- Nastavíte si dĺžku ukladaných súborov pre bežný režim nahrávania. pri zaplnení adresára

   DRIVE budú najstaršie súbory premazané novými.



Volume - Hlasitosť (1-5)
- Nastavte si hlasitosť reproduktoru 

 

Rear Cam Resolution - Rozlíšenie zadnej kamery (HD / VGA)
- Nastavte si rozlíšenie zadnej kamery.

Rear Camera - Zadná kamera (zapnúť / vypnúť)
- Zadná kamera sa dá vypnúť, pričom sa vypne aj nahrávanie zadnej kamery.

Collision Detection Sound - Zvukové upozornenie na náraz (zap / vyp)
- Akusticky upozorní, ak je aktuálne nahrávané video uzamknuté, proti premazaniu.

Parking Mode Sensor Rec. - Det. pohybu pri parkovaní (zap / vyp)
- Zapnutím tejto funkcie sa budú záznamy ukladať do adresára MOTION počas parkova-

  cieho režimu, ak kamera zistí pohyb pred objektívom. Dĺžka súboru je 8 sek. pred 

  pohybom a 10 sek. po detekcii pohybu.

Voice Record - Nahrávanie zvuku
- Zvoľte si nahrávanie videa so zvukom, alebo bez zvuku, nastavenie je dostupné aj

  v hlavnej obrazovke mobilnej aplikácie

Parking Mode Impact Rec. - G-senzor pri parkovaní (zap/ vyp)
- Zapnutím tejto funkcie sa budú záznamy ukladať do adresára EVENT počas parkova-

  cieho režimu, ak G-senzor zaznamená otras vozidla. Dĺžka súboru je 8 sek. pred 

  otrasom a 10 sek. po detekcii otrasu.

Block Low Voltage - Odpojenie kamery pri nízkom napätí batérie
- Aby ste sa vyhli vybitiu batérie vozidla tým, že je kamera dlhší čas v parkovacom režime,

  nastavte si minimálnu úroveň napätia akumulátora. Pri poklese pod nastavenú úroveň,

  sa kamera v parkovacom režime automaticky vypne.

Parking Mode Sensor Sensitivity - Citlivosť G-sens. pri parkovaní (1-10)
- Senzor preťaženia zaznamenáva otrasy a preťaženie vozidla. Užívateľ si nastaví citlivosť 

  senzoru, pričom treba brať do úvahy že nízka zvolená hodnota znamená vysokú

  citlivosť. Nastavenie tohto parametra sa prejaví iba pri parkovacom režime.
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Parking Mode Recording Time - Doba parkvacieho režimu (6-36hod)
- Aby ste predišli možnému vybitiu batérie vozidla ak je kamera v parkovacom režime,

  je možné si nastaviť �xnú maximálnu dobu parkovacieho režimu, po uplynutí ktorého

  sa kamera automaticky vypne.
 

 

Car Plate Number Setting - Zadanie evidenčného čísla vozidla
- Zadajte evidenčné číslo vozidla v ktorom sa kamera bude používať. Toto sa bude zobra-

  zovať v pravom dolnom rohu na zázname videa.

 

World Standard Time - Časové pásmo
- Nastavte si časový posun vo Vašom regióne 

Voice Guide - Hlasové upozornenia (zap / vyp)
- Hlasové upozornenia môžte zapnúť a vypnúť. (z výroby nastavený anglický jazyk, 

  informujte sa predajcu o možnosti zmeniť jazyk na českú verziu)

SD Card Format - Naformátovanie vloženej SD karty
- Formátujte SD kartu pravidelne, priamo v kamere (nie v PC). Formátovaním zmažete

  všetky záznamy uložené na SD karte, preto si záznamy najskôr archivujte.

SD Card Partition - Vyhradenie kapacity SD karty pre špecif. súbory
- Zvoľte si vhodné rozdelenie kapacity SD karty pre jednotlivé typy súborov DRIVE, EVENT,

  MOTION, PROTECT v %. Aby sa prejavilo nové nastavenie, je potrebné SD kartu ešte

  naformátovať. Archivujte si predtým záznamy na SD karte.

SD Card Format Alarm Period - Upozornenie na pravidelné formátovanie
- Nastavte si želaný interval a potom pravidelne, po upozornení, vykonajte naformátovanie

  SD karty. Doporučujeme kartu naformátovať minimálne 1x za 2 mesiace.

Factory Reset - Obnovenie výrobných nastavení
- Ak nie ste si istí zmenami v nastavení ktoré ste vykonali, potvrdením Factory Reset kamera

  obnoví výrobné nasatavenia.
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Menu nastavení - hodnoty
- Change Password:   Zadajte nové heslo a potvrdťe ho

- Normal Mode Sensor Sensitivity: Nastavte citlivosť senzoru preťaženia od 1 do 10

- Normal Mode Time Setting: Nastavte veľkosť ukladaných súborov (1, 2, alebo 3 min)

- Rear Cam Resolution:  Rozlíšenie zadnej kamery VGA, alebo HD

- Rear Camera:  Nahrávanie zadnej kamery sa dá vypnúť

- Volume:   Nastavte úroveň hlasitosti reproduktoru od 1 do 5

- Voice Record:  Nahrávať zvuk, nenahrávať zvuk pri videu

- Parking Mode Sensor Recording: Zapnutie a vypnutie snímania pohybu pri parkovaní

- Parking Mode Impact Recording: Zapnutie a vypnutie snímania otrasov pri parkovaní

- Collision Detection Sound: Zapnutie a vypnutie upozornenia na otras/náraz

- Block Low Voltage:  Nastavenie minimálnej hodnoty napätia batérie

   11.5V(23.5V), 11.7V(23.7V), 11.9V(24.1V), 12.1V(24.1V), 

   12.3V(24.3V)

- Parking Mode Sensor Sensitivity: Citlivosť senzoru preťaženia pri parkovaní, od 1 do 10

- Parking Mode Recording Time: Dĺžka parkovacieho režimu (6, 12, 24, 36 hod, vypnutý)

- World Standard Time:  Nastavte posun časoverj zóny

- Voice Guide:  Zapnite, vypnite hlasové upozornenia

- Car Plate Number Setting: Zadajte evidenčné číslo vozidla

- SD Card Format:  Potvrdíte naformátovanie SD karty

- SD card Format Alarm Period: Zvoľte interval pripomienky formátovania, 

   1, 2, 3, 4, 6 mesiacov

- SD Card Partition:  Zvoľte schému rozdelenia kapacity SD karty pre 

   jednotlivé typy súborov - A, B, C, D

- Factory Reset:  Potvrdťe obnovenie výrobných nastavení

Menu aplikácie sa môže mierne líšiť v závislosti od verzie �rmvéru zariadenia a verzie

aplikácie vo Vašom telefóne.
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Riešenie problémov

Ak sa vyskytnú problémy počas prvotného spustenia, alebo pri prevádzke, použite tieto
tipy na ich vyriešenie.

- Wi� pripojenie je neúspešné
  Skontrolujte heslo Wi�, zrušte predchádzajúce pripojenie iného wi� zariadenia, vymažte
  zapamätané wi� zariadenia v zozname wi� zariadení, vypnite a zapnite wi� v telefóne,
  pokúste sa pripojiť ešte raz

- Nie je možné nahrávanie
  Skontrolujte či je dostatok miesta na SD karte, a či nie je karta chránená proti prepísaniu

- Nahrávanie sa zastaví
  Príliš veľké video súbory, používajte iba mikro SD karty minimálne Class10 od overených
  výrobcov

- Pri pokuse o prehratie záznamu v aplikácii sa objaví na displeji “error” správa
  Vyskytla sa chyba pri ukladaní súboru, ktorý nie je ukončený. Nie je ho možné už obnoviť,
  Ostatné súbory archivujte a SD kartu naformátujte.

- Nevýrazný obraz záznamu, alebo online záberu
  Skontrolujte čistotu čelného skla vozidla, či kamera nie je umiestnená mimo záber stierača,
  skontrolujte čistotu šošovky kamery, použite jemnú látku a prostriedky určené na
  ošetrenie optiky pre očistenie objektívu

- Príliš tmavý obraz pri zábere na oblohu, alebo vodnú plochu
  Príliš vysoký kontrast scény má vplyv na expozíciu, nastavte sklon kamery tak, aby zabrala
  asi 30% oblohy a až 70% priestoru pod horizontom, teda na cestu.

- Kamera nereaguje, nenahráva, nie je možné wi� spojenie
  Stlačte RESET tlačidlo na riadiacej jednotke
  

 



Pracovná teplota od -10°C do +40°C




