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Ďakujeme za zakúpenie kamery do auta Neoline. Prosím pozorne čítajte návod 
až do konca, aby ste zariadenie správne používali a predĺžili jeho životnosť. 
Návod si uschovajte pre prípad jeho použitia v budúcnosti.

2.  Technické parametre
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1. Prevádzkové podmienky

•  Oboznámte sa s podmienkami použitia z dôvodu záruky.
•  Nevkladajte ani nevyberajte SD kartu zo zariadenia pokial je kamera zapnutá aby ste
   nepoškodili zariadenie, ani nahraté súbory. 

•  aby ste sa vyhli výpadkom, alebo posunu obrazu a zvuku pri nahrávaní, používajte
   SD karty class 10 a vyššie, ktoré podporujú UHS-1 protokol.

•  Odporúča sa používať pamäťové karty s kapacitou 8 GB až 128 GB.
•  Zariadenie môže byt používané iba s originálnym príslušenstvom z NEOLINE (z balenia),
    záruka môže byt obmedzená z dôvodu použitia iného ako originálneho príslušenstva.    

•  Záruka na výrobok sa nevzťahuje ani v prípade, ak bolo zariadenie rozobraté, alebo
   pozmenené, upravené.
•  Výrobca, ani predajca nie je zodpovedný za stratu, alebo poškodenie nahrávaných dát,
   ani za škody ktoré by týmto mohli vzniknúť užívateľovi, alebo tretím stranám.
   
•  Dôležité! niektoré vozidlá majú v cigaretovom slote napájanie trvalé, ktoré sa nestratí
   po vypnutí zapaľovania, v takom prípade je potrebné kameru odpojiť po vypnutí 
   zapaľovania, aby nedošlo k vybitiu batérie vozidla. 
•  Pravidelne, aspoň 1 krát za 2 mesiace naformátujte SD kartu aby ste sa vyhli 
    poškodeniu SD karty a aby ste predĺžili jej životnosť. 

•  Nevystavujte zariadenie nežiadúcim vplyvom: oheň, vlhkosť  a chemikálie (kyseliny, 
    čistiace prostriedky,benzín a podobne).

•  Dodržujte  teplotné podmienky v prevádzke  a  pri skladovaní, dodržujte odpurúčaný
    rozsah teplôt, nevystavujte kameru dlhodobému slnečnému žiareniu.
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• Zariadenie je navrhnuté pre inštaláciu na číre čelné sklo, kvalita záznamu môže byť

• Neobsluhujte kameru pocas vedenia vozidla!

• Pred používaním kamery nastavte čas a dátum.
• Zahrievanie kamery je normálny jav.
• Pri manipulácii s kamerou buďte opatrní, dbajte na to aby kamera nespadla na zem.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny príslušenstva, dizajnu, hardvéru a softvéru kamery.

Užívateľ súhlasí s podmienkami používania zariadenia uvedenými v tomto návode.

Tento návod je platný v čase jeho vytlačenia. Aktuálne informácie nájdete na webe
predajcu:
https://www.tssgroup.sk/produkty/zabezpecenie-vozidiel/kamery-a-cierne-skrinky/

• Kameru umiestňujte, kde neblokuje výhľad vodičovi a nemôže ohroziť bezpečnú jazdu.
  Neoline a jej autorizovaní partneri NEZODPOVEDÁ za žiadne škody alebo stratu dát v 
  dôsledku nesprávnej inštalácie držiaka.

• Vstavaný kapacitor slúži výhradne na to, aby kamera mohla uzavrieť práve 
nahrávaný súbor v prípade odpojenia od napájania, napríklad pri silnom náraze 
vozidla. Prevádzka kamery je možná iba so zdrojom napájania po kábli.
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• Rozlíšenie videa :   Full HD Max (1920x1080/30 fps) pokročilé nastavenie
                                      Full HD Eco (1920x1080/30 fps) štandardné nastavenie 
                                      HD 60fps HD 60 fps (1280x720 / 60 fps) 
                                      HD 30fps (1280x720 / 30 fps) VGA (640x480 / 30 fps)
•  Sony sensor
•  Pozorovací uhol: 140°
•  Veľkosť displeja: 2”, IPS
•  Integrovaný kapacitor*

•  Video formát: MP4
•  Integrovaný mikrofón/reproduktor
•  WDR funkcia
•  G-senzor
•  Parkovací režim
•  Nočný režim
•  Nahrávací cyklus: 1/2/3/5 min
•  Nepretržité nahrávanie
•  Automatické zapnutie
•  Dátum/čas
•  Podpora karty MicroSD 8GB až 128GB (Class 10)
•  Teplota skladovania: -20˚ to + 70˚
•  Prevádzková teplota: -10˚ to + 60˚
•  Vstupné napätie : 5VDC, 1.5A
•  Vstupné napätie nabíjania: 12-24VDC 
•  Rozmery: 74 x 42 x 34.5 mm
•  Hmotnosť: 87 g

*Kameru je možné požívať v širokom rozsahu teplôt. 
Na rozdiel od batérie je kapacitor odolnejší a môže byť vystavený nižším okolitým
teplotám. 

2. Technické parametre

•  CPL filter proti oslneniu



6

3. Obsah balenia:

•  Palubná kamera Neoline X72
•  Magnetický držiak s nálepkou

•  Nabíjačka do auto zapaľovača (2x USB port)
•  Užívateľský manuál
•  Záručný list

•  Polarizačný CPL filter
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4. Popis zariadenia a ovládanie

1.  Indikačná LED
2.  Tlačidlo voľby režimu M

4.  Displej
5.  Tlačidlo Hore
6.  Tlačidlo Dole
7.  Slot pre pamäťovú kartu
8.  Tlačidlo Hot/Key na uzamknutie videa
9.  Micro USB konektor

 

10.  Magnetická plocha
11.  Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť
12.  Tlačidlo Reset
13.  Mikrofón

15.  Napájací Micro USB kábel
16.  Magnetická plocha
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3.  Potvrdzovacie tlačidlo OK

14.  



8

Popis tlačidiel

Svetelná indikácia

Stav

Tlačidlo

ON/OFF

M

OK

UP

DOWN

HOT-KEY

RESET

Stlačením tlačidla zapnete kameru. Stlačením a podržaním 
vypnete kameru. Keď je kamera zapnutá, stlačením 
vypnete podsvietenie.

V pohotovostnom režime (bez nahrávania) stlačením tlačidla
vstúpite do menu. Stlačením a podržaním prepnete medzi 
režimom VIDEO-PHOTO.

 

Stlačením tlačidla spustíte/zastavíte nahrávanie. Keď sa 
nachádzate v menu, potvrdzuje vybranú položku.

Stlačením tlačidla sa posuniete v menu nahor . V režime 
VIDEO a PHOTO stlačením a podržaním slúži tlačidlo na 
približovanie, v režime prezerania súborov použite tlačidlo 
na posun medzi súbormi.

Stlačením tlačidla sa posuniete v menu nadol. V režime
VIDEO a PHOTO stlačením a podržaním slúži tlačidlo na 
oddialovanie, v režime prezerania súborov použite
tlačidlo na posun medzi súbormi.

Stlačením tlačidla uzamknete nahrávaný záznam. 
Stlačením a podržaním aktivujete parkovací režim. 

Stlačením tlačidla sa resetuje kamera. Tlačidlo použite ak by
sa kamera správala neštandardne.

Význam

Popis

LED bliká na čeveno Nahrávanie

Prebieha aktualizácia softvéruLED svieti na čeveno
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5. Inštalácia

Inštalácia na čelné sklo

- Vopred si vyberte vhodné miesto inštalácie, pretože obojstranná páska je jednorázová.

- Dôkladne očistite miesto inštalácie aby ste zabezpečili vysokú priľnavosť.

- Nainštalujte magnetický držiak ku kamere a priložte kameru na miesto inštalácie.
Uistite sa že kamera zachytáva symetrický obraz vľavo aj vpravo. Odstráňte ochrannú
vrstvu z obojstrannej pásky a nalepte kameru s držiakom na čelné sklo.
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Uhol sklonu a natočenie kamery

Upozornenie! Nastavenie uhla je možné len zvislím otáčaním. Uistite sa že ste kameru
správne umiestnili. Pri nastavovaní uhla dbajte aby na kamere bol obraz
v pomere 30% obloha a 70% cesty.

-

Napájanie

Na napájanie a nabíjanie zariadenia batérie používajte iba dodávaný sieťový adaptér. 
Pripojte napájací kábel k držiaku alebo ku kamere, potom pripojte konektor nabíjačky do 
autozapaľovača vo vozidle. Po naštartovaní motora sa kamera automaticky zapne. 

 Poznámka.

Ideálne umiestnenie je v 
blízkosti spätného zrkadla
(stredná horná časť čelného
skla). Pri nastavovaní uhla 
dbajte aby na kamere bol 
obraz v pomere 30% 
obloha a 70% cesty.
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-

       1. Nainštalujte kameru na čelné sklo podľa vyššie uvedených odporúčaní. 
              2. Na palubnú dosku položte hárok bieleho papiera.

6. Uvedenie do prevádzky

Príprava zariadenia

A. Vložte kartu microSD do slotu pre pamäťovú 
kartu. Pred inštaláciou pamäťovej karty sa uistite
že kamera je vypnutá.

Vloženie micro SD karty: 
Pri vkladaní dajte pozor na správnu orientáciu karty.
Zatlačte SD kartu až pokiaľ nesadne na svoje miesto, 
budete cítiť jemné kliknutie

Odstránenie micro SD karty: 
Mierne zatlačte kartu a potom ju vyberte zo 
slotu.

Polarizačný �lter (CPL �lter)

Polarizačný �lter (CPL) je optický �lter pre zlepšenie kvality videa, ktorý zaisťuje, 
že na čelnom skle nie sú žiadne odlesky a odrazy.
Ak používate �lter CPL, pre najlepší obraz na videu postupujte podľa nižšie 
uvedených pokynov:

      3. Otáčajte �ltrom CPL, až kým nie je minimálny odraz bieleho papiera na obrazovke 
           kamery.

V noci sa odporúča odstrániť CPL �lter, aby sa dosiahol najlepší výsledok nahrávania.

Po nastavení polohy �ltra CPL si zapamätajte polohu  čiary na vonkajšom 
krúžku �ltra, následné nastavenie správneho umiestnenia zaberie 
menej času.
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UPOZORNENIE: nesprávne vkladanie pamäťovej karty môže poškodiť kameru alebo 
pamäťovú kartu. Skontrolujte orientáciu pamäťovej karty.

-

Varovanie: Pri vkladaní pamäťovej karty nepoužívajte nadmernú silu, aby ste predišli 
poškodeniu kamery. Ak chcete vložiť pamäťovú kartu, vkladajte kartu microSD 
do slotu, kým nezapadne (klikne); ak je to potrebné, použite ihlu na ďalšie 
zatlačenie karty. Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, zatlačte ju, až kým nezacvakne, 
a vyberte kartu zo slotu.

Pri naštartovaní sa kamera
automaticky sa zapne.

Ak chcete kameru zapnúť manuálne, stlačte 
tlačidlo Power.

Cyklické nahrávanie

1) Vložte kartu microSD do slotu pre pamäťovú kartu a zapnite kameru; 
Nahrávací cyklus sa automaticky zapne.

2) Odporúča sa nastaviť 3-minútový cyklus (Nastavenia).
3) Ak na pamäťovej karte nie je viac miesta, zariadenie automaticky nahradí najstarší 

videosúbor najnovším; výnimkou sú uzamknuté súbory, ktoré sú chránené pred 
vymazaním.

4) Videozáznamy zhotovené v režime Loop Recording sú uložené v priečinku Driving.

Zapnutie / vypnutie kamery

Ak chcete kameru vypnúť, stlačte a podržte
tlačidlo Power na 3 sekundy.
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Núdzové nahrávanie

Núdzové nahrávanie sa aktivuje automaticky, keď G-senzor zaznamená preťaženie (náhle 
zrýchlenie / spomalenie) alebo pri kolízii. Núdzové nahrávanie automaticky uzamkne aktuálne
nahrávaný súbor, aby sa zabránilo vymazaniu počas nahrávania slučky. Súbory chránené pred 
prepísaním sa ukladajú na pamäťovú kartu v priečinku Locked folder.

Upozornenie!  Súbory v priečinku Locked môžu zaberať maximálne ~ 30% priestoru v pamäťovej 
karte (v závislosti od veľkosti súboru). Keď je priečinok Locked (Uzamknutý) 
plný, zariadenie začne nahrávať slučku do priečinka Locked (Zamknuté). Keď je 
zariadenie zapnuté, na displeji sa zobrazí upozornenie „Locked folder is full!“ 
Aby ste predišli strate potrebných súborov, preneste ich z pamäťovej karty (napríklad 
do počítača) včas.

Nočný režim

Keď je táto funkcia zapnutá, kamera určí úroveň osvetlenia a automaticky zníži farbu obrazu, 
čím sa zníži šum pre lepšiu viditeľnosť v tme.

Núdzové nahrávanie má chrániť aktuálny videosúbor pred prepísaním a vymazaním. 
Ak chcete uzamknúť aktuálny videosúbor, stlačte tlačidlo Hot-key; Následne sa aktuálny 
videosúbor označí , aby sa zabránilo jeho vymazaniu/prepísaniu. Na obrazovke sa 
zobrazí ikona:
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Parkovací režim

Ak chcete aktivovať parkovací režim, stlačte a podržte tlačidlo Hot-key (ak je 
parkovací režim priradený ako doplnková funkcia v menu nastavení). Ak na 
pripojenie kamery k poistkovej skrinke použijete originálne príslušenstvo, v 
nastaveniach zapnite Parkovací režim.

Keď sa použije originálne príslušenstvo na pripojenie k poistkovej skrinke a zapne 
sa parkovací režim, zariadenie automaticky po vypnutí zapaľovania aktivuje parkovací
režim. Videozáznamy zaznamenané v parkovacom režime sú 30 sekúnd dlhé. Ak chcete 
získať prístup k nastaveniam parkovacieho režimu, v nastaveniach
kamery vyhľadajte Parking mode a stlačením tlačidla OK vstúpte do podponuky.

Dostupné nastavenia:
- Rozlíšenie: 1080p30fps / 720fps30fps / 720p25fps (XXXXp je rozlíšenie 
XXfps je snímková frekvencia v parkovacom režime)
- citlivosť G-sensoru : 1 až 10 (pričom 10 je maximálna a 1 je minimálna
úroveň citlivosti)

 

 - Spustenie park. režimu od: Snímač pohybu * / Snímač otrasov / Obidva 
 
Upozornenie! Keď je snímač pohybu zapnutý, kamera má väčší odber. -

*Zakaždým, keď pred vozidlom kamera detekuje pohyb začne automaticky 
nahrávať . Všetky záznamy v parkovacom režime sa ukladajú do priečinka Parking.

Nastavená hodnota Pri nahrávaní 30s videa a 30 fps (25fps)

112.5 s (93.75 s)
180 s (150 s)
225 s (187.5 s)
450 s (375 s)
900 s (750 s)

125ms
200ms
250ms
500ms
1000ms

Dĺžka parkovacieho režimu Vypnuté / 6 hodín / 12 hodín / 24 hodín / 36 hodín / 48 hodín 
(po uplynutí stanoveného času sa zariadenie vypne)

Intervalové nahrávanie: Vypnuté / 125ms / 200ms / 250ms / 500ms / 1000ms
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Prehrávanie/vymazanie súborov

Prehrávanie
- V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla M prepnete 
do režimu zobrazenia.

Vymazanie
- Stlačením tlačidla M vstúpte do podponuky.
- Tlačidlami UP/DOWN zvoľte Delete a stlačte tlačidlo OK.
 

- Vyberte možnosť vymazania všetkých súborov/jedného súboru a potom 
potvrďte výber podľa pokynov na displeji.

Upozornenie! 

     Poznámka.
     Odstránené súbory sa nedajú obnoviť. Potrebné súbory zálohujte pred 
     procedúrou vymazávania.

položka popis
Vymazať jeden

Vymazať všetko

- Pomocou tlačidiel UP/Down a OK vberte súbor ktorý chcete zobraziť.
- Pomocou tlačidiel UP/Down vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť, a 
kliknutím na tlačidlo OK spustite prehrávanie.

Odstrániť tento súbor.

Odstrániť všetky súbory.

Uzamknuté súbory je možné vymazať len pri odomknutí; Ak ich chcete 
odomknúť, použite položku Uzamknúť v podmenu pri režime prehrávania. 
Ďalším spôsobom odstránenia uzamknutých súborov je formátovanie 
pamäťovej karty.
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Položky v menu

VIDEO režim
- Rozlíšenie :  Full HD Max (1920 * 1080p 30 fps, maximálne detaily) 
                          Full HD ECO (1920 * 1080p, 30 fps, normálne detaily) 
                          HD 60FPS (1280 * 720p, 60 fps)
                          HD 30FPS (1280 * 720, 30 fps) 
                          VGA (640 * 480)
- Hot-key: Parkovací režim
Toto nastavenie priradí doplnkové funkcie tlačidlu Hot-key.

Po zapnutí parkovacieho režimu sa na displeji sa zobrazí zoznam nastavení. 
Pozri „Parkovací režim“.

Toto nastavenie sa neodporúča vypnúť, pretože WDR poskytuje rýchle nastavenie 
expozície v prípade že sa náhle zmenia podmienky nahrávania.

- Expozícia: -2 to +2 (step = 1/3)
- Ostrosť: Sharp/Standard/Soft

- Citlivosť G-sensora : 1 až 10 (step = 1; max. 10) 
Nastavte vhodnú úroveň v závislosti od prevádzkových podmienok. Príliš vysoká 
úroveň bude mať za následok veľký počet uzamknutých súborov.

- Číslo vozidla: Zadajte číslo vozidla

- Nočný režim On/o�/Auto

- Nahrávanie zvuku: On/O�

- Parkovací režim: O�/On

- Dátum a čas: On/O�
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- Dátum/Čas: pomocou tlačidiel nastavte aktuálny dátum a čas

- Jazyk: zo zoznamu vyberte preferovaný jazyk

- Formátovanie: Na formátovanie pamäťovej karty použite pokyny na displeji.

- Resetovanie: slúži na resetovanie zariadenia na výrobné nastavenia
- Verzia softvéru: slúži na zobrazenie verzie softvéru

Režim FOTO

- Rozlíšenie: 3M/2M/1.3M/VGA

- Vyváženie bielej:  

- ISO: Automatické / 100/200/400

- Expozícia : -2 až +2 (step = 1/3)

Režim PREHRÁVANIE

Upozornenie! Po formátovaní pamäťovej karty nie je možné súbory 
obnoviť. Pred formátovaním uložte potrebné súbory do počítača.

- Stabilizácia: Zap/Vyp

- Rýchle zobrazenie: Vyp/2sec./5sec.

- Dátum a čas: Vyp/2sec./5sec.

- Vymazanie: Odstrániť aktuálny súbor/ Odstrániť všetky súbory

- Uzamknutie: Uzamknúť súbor/ Odomknúť súbor/ Odomknúť všetky súbory

- Prezentácia: 2 sekundy/ 5 sekúnd/ 8 sekúnd

Automatické/Denné svetlo/Zamračené
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Aktualizácia �rmvéru

7. Možné problémy a ich príčiny

Táto časť vám pomôže odstrániť problémy, ktoré môže mať zariadenie za normálnej 
prevádzky.

- Zlyhanie pri fotografovaní / nahrávaní videa.
Skontrolujte, či je na microSD karte dostatok voľného miesta a či nie je zablokovaný.

- Zastavenie nahrávania
Je uložených príliš veľa video súborov. Používajte iba vysokorýchlostné karty microSD 
triedy 10 od overených výrobcov.

- Pri prezeraní fotogra�e/video súboru sa zobrazí správa „nesprávny súbor“.

1) Stiahnite si �rmvér na www.tssgroup.sk
2) Naformátujte pamäťovú kartu a preneste súbor na pamäťovú kartu microSD. 
3) Vložte pamäťovú kartu so stiahnutým súborom do slotu kamery. 
4) Pripojte kameru k napájaniu a zapnite ho.
5) Počas aktualizácie LED indikátor bliká.
6) Po dokončení procesu sa kamera automaticky reštartuje.
7) Skontrolujte v nastaveniach či sa zobrazuje správna verzia �rmvéru.
8) Naformátujte MicroSD kartu cez menu kamery.
Upozornenie! Ak pamäťová karta nie je po aktualizácii naformátovaná, proces 
aktualizácie sa znova spustí pri ďalšom zapnutí.

Upozornenie! Počas aktualizácie �rmvéru nevypínajte napájanie kamery.
 

Zlyhanie zápisu súboru v dôsledku chyby systému. Naformátujte kartu microSD.
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- Rozmazaný obraz.
Skontrolujte, či na šošovke a �ltri CPL nie sú nečistoty. Ak sa na šošovke alebo �ltri 
nachádzajú nečistoty pred použitím očistite šošovku mäkkou handričkou (pre optiku 
sa odporúča použiť špeciálne ošetrovacie prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu 
objektívu).

- Tmavý obraz pri fotografovaní oblohy alebo vody. Príliš veľký kontrast môže ovplyvniť 
expozíciu. Zmeňte expozíciu v ponuke nastavení.

- Žiadna reakcia po stlačení tlačidla.
Stlačením tlačidla RESET reštartujte zariadenie.



Manufactured for ‘’Neolainas’’ LTD
Vilnius, Lthuania
Made in PRC

Technická podpora: www.tssgroup.sk

5VDC, 1.5A
Prevádzková teplota: -10˚C to + 60˚C


