
 

 

FULL-HD KAMERA AKURA 

Uživatelský manuál 

Popis tlačítek a kamery 

 

 



 

 

 

Bezpečnostní opatření 

1. Kameru nevystavujte nárazům, zabraňte pádu na zem a dalším možnostem vzniku 

mechanického poškození. 

2. Kameru nedávejte do blízkosti objektů vytvářejících silné magnetické pole, jako 

například magnety nebo elektromotory. 

3. Kameru také nedávejte do blízkosti objektů vysílajících silné rádiové vlny, jako 

například antény. Silné magnetické pole, nebo rádiové vlny mohou způsobit 

poškození kamery, nebo poškození pořízených obrazových a zvukových záznamů. 

4. Nevystavujte kameru působení vysokých teplot a přímého slunečního záření. 

5. Používejte pouze značkové Micro SD karty. Karty neznačkových výrobců nezaručují 

správné chování datového úložiště. 

6. Neumísťujte, Micro SD karty do blízkosti magnetického pole, nebo do míst vzniku 

silné statické elektřiny. Zabráníte tím ztrátě uložených dat. 

7.  V případě, že dojde při napájení k přehřátí zařízení, tvoření kouře, nebo podezřelého 

zápachu, zařízení ihned odpojte a přerušte napájení. 

8. Během napájení kameru uchovávejte mimo dosah dětí. Napájecí kabel by mohl 

způsobit úraz elektrickým proudem nebo dušení dítěte. 

9. Kameru uchovávejte na chladném, suchém a bezprašném místě. 

1. tlačítko POWER 

- krátké stisknutí (cca 1 vteřina) zapne kameru 

- dlouhé stisknutí (cca 3 vteřiny) vypne kameru - pokud je nahráváno nahrávka se uloží a 

poté se kamera vypne 

2. tlačítko OK 

Funkce kamera 

- zapnutí/vypnutí nahrávání krátké stisknutí - nahrávka se uloží na kartu 

Funkce fotografie 

- pro pořízení fotografie stačí krátké stisknutí - fotografie se uloží na kartu 

Ovládání v nastavení/menu 

- po zvolení požadovaného nastavení stisknout tlačítko OK pro potvrzení 

3. tlačítko MODE 

- stiskem a podržením tlačítka MODE se přepíná mezi nahráváním, pořizováním fotografie a 

přehráváním 



 

 

- Menu - krátké stisknutí ve standby modu přepne do menu kde lze nastavit jednotlivé 

parametry 

 - u nastavení zvuku stisknutím a podržením se mění hodnoty 

 - u nastavení data a času stisknutím a podržením se přechází mezi nastavovanými  

  hodnotami 

4. tlačítko UP 

- před nahrávání - stisknutí tlačítka UP přiblížení (digitální zoom až 4x) 

- při přehrávání - stisknutím tlačítka UP pauzne přehrávaný záznam  

- v MENU - přesune kurzor nahoru 

5. tlačítko DOWN 

- v MENU - přesune kurzor dolu 

 

Pro nahrávání je nutné nejdříve vložit SD kartu 

Připevněte kameru pomocí dodaného držáku ve kterém se může uzpůsobit poloha v rozmezí 

360° 

 

Zapnutí a vypnutí 

Manuální zapnutí/vypnutí kamery - krátké stisknutí tlačítka POWER pro zapnutí, dlouhé 

stisknutí pro vypnutí 

Automatické zapnutí - při připojení k zásuvce auta se kamera automaticky spustí. 

Propojení s PC/TV 

- použijte přiložený USB kabel nebo kabel HDMI (není součástí balení) pro propojení a 

přehrání nahrávek 

- pro zjednodušení se doporučuje pouze vyjmout paměťovou kartu z které se dá přehrávat 

uložený obsah 

 

Prvotní nastavení jazyka: 

V případě že po zapnutí je v přístroji nastaven některý z asijských jazyků zde vám ukážeme jak 

přejít na jiný. 

1. Stiskneme tlačítko MODE zobrazí se menu jako na obrázku 1 

2. Stiskneme tlačítko MODE ještě jednou, zobrazí se menu jako na obrázku 2 

3. Stiskneme tlačítko DOWN čímž najedeme na nabídku jako na obrázku 3 s tiskneme tlačítko OK 



 

 

4. Zobrazí se výběr jazyka jako na obrázku 4 tlačítky UP a DOWN vybereme požadovaný jazyk a 

stiskneme tlačítko OK pro potvrzení volby jako na obrázku 5. 

5. Nyní by mělo být menu ve Vámi zvoleném jazyce jako na obrázku 6 (zde pro ilustraci je zvolena 

angličtina)  
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Obrázek 5 

 


