
                                                                                   Návod k obsluze
T917A - Parkovací kamera s monitorem a možnosti nahrávaní, 3x kamera

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli
znovu kdykoliv přečíst!

Popis:
Specifikace produktu
DDR  Zabudovaný 64M
FLASH  8M SPI norflash
Displej displeje  4,0 palcový displej IPS HD
Rozlišení LCD  800x480 pixelů
Externí port  port MINI USB 5V / 2A

 Maximální podpora karty 32G třídy 10TF
 2,5 mm digitální port 720P zadního pohledu

Reproduktor  Monofonní 15 * 10 mm reproduktor
MIC  4015 Standardní všesměrový mikrofon
Funkce:
Přední kamera  6-skel / otvor F2.0 / 170° širokoúhlý
Vnitřní kamera 
(volitelně) 

 VGA 120°

GPS tracker  NE
AV OUT  NE
Zadní kamera  6M kabel / port 2,5 mm
Fotografie Podporuje
Objektiv se otáčí  upravujeme ručně
WDR Podporuje
HDR Podporuje
Obrátit optiku Podporuje
Video formát  AVI
Formát obrázku JPG
Formát 
komprese 

 H.264

Baterie  320mAh polymerní lithiová baterie
Jazyk  Podporuje více jazyků
G-senzor  Podporuje
Detekce pohybu  Podporuje
Odložení vypnutí  Podporuje
Smyčkové 
nahrávání 

 Podporuje, Neprolévejte sekundy

Záznam zvuku  Podporuje
Doplnit světlo 
pro noční vidění 

 Podporuje (otevření ručně)

Monitorování 
parkoviště 

 Podporuje

Přední 
fotoaparát 

 Max. 1680x960 (30f / s)

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 



Fotoaparát do 
auta 

 HD640x480 (25f / s)

Rozlišení 
fotoaparátu 

 Maximální podpora 3M

Pracovní prostředí
Provozní teplota -40 ° C až 70 ° C
Provozní vlhkost  15-65% RH
Skladovací 
teplota 

-40 ° C až 70 ° C

Klíčové rysy (obrázek pouze orientační, zejména v naturáliích)

1) Menu / Fotoaparát / Přehrávání
2) Tlačítko napájení
3) Dolů
4) Tlačítko Potvrdit
5) Nahoru
6) Přední kamera
7) Mikrofon
8) tlačítko Reset
9) Rozhraní držáku
10) Rozhraní zadní kamery
11) Napájecí rozhraní
12) Slot karty TF
13) Obrazovka displeje
14) Vnitřní kamera (volitelně)

Tlačítko Napájení, krátkým stiskem pro zapnutí / vypnutí obrazovky, dlouhým stiskem 
zapněte / vypněte zařízení.
Menu "M" / tlačítko fotoaparátu / přehrávání
Stisknutím tlačítka "OK" ukončíte nahrávání, stisknutím tlačítka "M" vstoupíte do režimu 
fotografií a stisknutím tlačítka "OK" provedete fotografii: V režimu fotoaparátu stiskněte 
tlačítko "M" pro vstup do režimu přehrávání. Funkce uzamčení: V případě nahrávání videa 
krátkým stisknutím tlačítka "M" funkci zámku klíčů chráníte aktuální video soubor a tento 
soubor nebude zahrnován video cyklu. V režimu videa dlouze stiskněte "M" pro vstup do 
nastavení nabídky videa následujícím způsobem:

Menu záznamníku
1  Rozlišení  1080P FHD / 720P / VGA
2  Nahrávání 

smyčky 
 Vypnuto / 1 minuta / 2 
minuty / 3 minuty

3  Vysoký 
dynamický 
rozsah HDR 

 zapnuto / vypnuto  Zlepšená kvalita obrazu, lepší vizuální 
efekt

4 Kompenzace
expozice 

 -3. -2. -1.0.1.2.3

5  Detekce 
pohybu 

 zapnuto / vypnuto  V pohotovostním režimu automaticky 
zaznamená při pohybu objektu

6  Záznam 
zvuku 

 on / off  Zapnutí / vypnutí záznamu zvuku

7  Časová 
značka 

 zap / vyp

8  Číslo 
vozidla 

 zapnuto / vypnuto

9  Snímač G  Vysoká / Střední / Nízká 
citlivost 

 Pokud dojde k nárazu nebo nehodě, 
zablokuje aktuální video a nemůže být 
pokryto
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10  Parkovací 
monitor 

 zap / vyp  bezobslužný dohled

11 Datum / čas  Nastavení Rok, měsíc, 
datum / hodiny, minuty, 
sekundy

12 Automatické
vypnutí 

 Vypnuto / 3 minuty / 5 
minut/ 10 minut

13 Tón 
klávesnice 

 zapnuto / vypnuto

14  Jazyk OSD  Podpora více jazyků  Vyberte jazyk
15  Frekvence 

zdroje 
světla 

 50HZ / 60HZ  Zvolte frekvenci zdroje světla

16  formát  potvrďte / zrušte  formát TF karty
17  Spořič 

obrazovky 
 Vypnuto / 30 sekund / 1 
minuta / 2 minuty

18  Výchozí 
nastavení 

 Potvrďte / zrušte

19  Verze  Číslo verze softwarového 
softwaru

V režimu fotografií dlouze stiskněte "M" pro vstup do nastavení nabídky fotografií následujícím 
způsobem:
1  Způsob fotografování  Jednoduché fotografování / Časovač 2 sekundy / 5 

sekundový časovač / 10 sekundový časovač
2  Rozlišení  1M /2M/3M
3 Nepřetržité 

fotografování 
 zapnuto / vypnuto

4  Kvalita obrazu  Vysoká kvalita / standard / úspora
5  Akutance  Silná / standardní / měkká
6  Vyvážení bílé  Automatické / sluneční světlo / oblačno / žárovka / 

zářivka
7  ISO  Automatické / 100/200/400
8  Korekce expozice  -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
9  Časová značka  Vypnuto / Datum

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
 Tlačítko dolů: krátkým stisknutím tlačítka  vyberte funkci v rozhraní nabídky, krátkým 

stisknutím tlačítka zapnete / vypnete zvukový záznam na rozhraní pro fotografování.

Tlačítko Nahoru: krátkým stisknutím tlačítka vyberte funkci v rozhraní Menu; V případě 
videozáznamu krátce stiskněte tlačítko OK pro pozastavení, poté krátkým stisknutím tlačítka 

přepnete obraz z přední strany (vyžaduje vnitřní objektiv);  dlouhým stiskem tlačítka 
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přepnete zobrazení zepředu a zezadu; V případě zobrazení zepředu krátce stiskněte tlačítko 
OK pro pozastavení, poté krátkým stiskem tlačítka přepnete obraz zepředu - zadní pohled 
(vyžadují zadní pohled)
"OK" Tlačítko "Confirm (Potvrdit)", krátkým stisknutím tlačítka potvrďte v rozhraní menu, 
krátkým stisknutím tlačítka video zapnout / vypnout v režimu videa.

Zadní pohled / čočka (volitelně)
V případě nahrávání videa vložte 4-pólový konektor zadního objektivu do AV vstupního otvoru, 
v horní části obrazovky je zobrazen pohled zezadu, což znamená, že je úspěšně připojen; 
stiskněte krátce tlačítko OK pro pozastavení, dlouze stiskněte tlačítko pro přepnutí zobrazení
zepředu, při zavěšení převodového stupně "R" se zobrazí úplný pohled zezadu
Poznámka: Toto zařízení dokáže současně podporovat pouze dvě kamery k videozáznamu 
namísto tříkanálové kamery, tj. Kamery s přední částí nebo zadní kamery; pokud je 
nainstalována zpětná kamera a zvolíte režim zobrazení zepředu uvnitř, bude automaticky 
signalizovat plný obraz vizuální reverzace při zavěšení převodového stupně "R", ale nebude mít
vliv na přední vnitřní video záznam, vnitřní pohled po zrušení převodového stupně "R".
Resetovací tlačítko "RESET"
Pokud dojde k zhroucení rekordéru a náhodná operace není normální poruchou, stiskněte 
tlačítko "RESET" pro vypnutí zařízení a poté stiskněte tlačítko "OK" pro restart zařízení.

Poznámky k instalaci
1. Vyzkoušejte nejdříve kameru pro zadní pohled, pokud funguje dobře, pak ji nainstalujte 
(balení bez zadní čočky může být ignorováno).
2. Vypněte motor vozidla.
3. Kartu TF vložte do slotu rekordéru.
Poznámka: Použijte vysokorychlostní kartu TF (třída 10 a výše), kapacita minimálně 4GB, 
maximální kapacita karty TF 32GB.
4. Rekordér pomocí držáku upevněného na čelním skle vozidla.
5. Vložte nabíječku do zapalovače.
Poznámka: Při zapojení se prodlužte nabíjecí čára podél okraje rámu dveří a koberce pod 
vozidlem.
6. Namontujte zadní kameru do zadní části vozidla a věnujte pozornost směrem nahoru a dolů.
Zapojení může být instalováno podél okraje pokládky střechy. 
Poznámka: Existují dva způsoby instalace zadní kamery:
a. Adsorbováno na skle nad a za automobilem, praktickou samoinstalací (Reverzní vizuální 
funkce nemůže být dosaženo, pouze v reálném čase nahrávání zadní video).
b. Chcete-li najít profesionální instalační personál, který je na registračním štítku umístěn nad 
kamerou současně, musíte připojit světla pro zpětné vypnutí (lze dosáhnout reverzní vizuální 
funkce).
7. Nastavte polohu objektivu, abyste zajistili nejlepší úhel pohledu.
8. Spusťte motor a zkontrolujte, zda stroj pracuje správně.

Funkce
1. Funkce automatického nahrávání
Spusťte motor vozidla, rekordér automaticky spustí funkci záznamu. Zavřete motor auta, 
rekordér automaticky uloží obsah protokolu a vypne, segmenty videorekordéru jsou uloženy na
kartě TF. Když je karta TF plná, rekordér přepisuje nejdříve obraz nejstaršího rekordéru.
Poznámka:
a. Časový úsek záznamu může být v nabídce 1/2/3 minut.
b. Video je uloženo ve složce s názvem "DCIMA" a "DCIMB" na kartě TF (balíček obsahuje 
objektiv se zadním výhledem).

2. Detekce pohybu
V pohotovostním režimu přejděte na obrazovku nabídky a otevřete režim detekce pohybu. 
Pokud je čočka citlivá na obvodovou oblast pohybujícího se objektu, státní přístroj do 
fotoaparátu zaznamená 30 sekund po ukončení záznamu. Pro ukončení režimu detekce pohybu
v pohotovostním režimu vstoupíte do režimu detekce pohybu v blízkosti obrazovky.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 



3. G-snímač
Těleso gravitačního senzoru (senzor G), pokud dojde k závažné kolizi s vozidlem, zapne 
rekordér prvních 5 sekund a 10 sekund po datu snímku, kdy došlo k nehodě, zatímco v levé 
dolní části obrazovky se zobrazí ikona zámku; zamčené snímky budou uloženy jako speciální 
soubor, soubor nebude přepsán.
Poznámka: Podpora přizpůsobení citlivosti snímače gravitace (senzor G) může skutečně změnit
nastavení v nabídce nastavení podle jejich obrazu.

4. Zámek kláves
Zařízení má funkci zámku kláves, která bude muset zachovat obraz, aniž by byla zamčená 
smyčka přepsána. V režimu videa krátkým stisknutím tlačítka "M" zamknete celý videozáznam.

5. Režim fotografování
V režimu fotografování stisknutím tlačítka "M" vstoupíte do nastavení nabídky, vyhledáte 
nabídku datum / čas, krátce stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení a návrat do nastavení menu 
nastavení, stisknutím tlačítka "M" nastavení nabídky.
"poznámka" Než použijete nastavení nabídky, abyste účinně zaznamenali denní a časovou 
kriminalitu v oblasti bezpečnostních nehod.

6. Přehrávání souborů
V režimu přehrávání stiskněte tlačítko "OK" pro přehrávání. Chcete-li ukončit režim přehrávání,
stiskněte znovu tlačítko MODE.

7. Reverzní vizuální funkce
Nejprve je nutné připojit DVR k nabíječce do auta, zadní kamera připojit zpětná světla. Vložte 
nabíječku do auta, přístroj automaticky spustí stav záznamu, přepínač na obrazovce R pozice v
režimu záznamu se automaticky přepne do zadní kamery, zobrazí se obrácený obraz. Po 
opačném vizuálním stroji se automaticky vrátí do režimu videa.
Poznámka: Zkontrolujte, zda je zpětná kamera normální před instalací.

8. Parkovací monitor (dosažení bezobslužného sledovacího videa)
K dosažení této funkce musí být v případě elektřiny připojeno k zařízení, v hlavním menu 
otevřít funkci detekce pohybu a sledování parkovacích funkcí, v pohotovostním stavu vozidla 
pod vibracemi nebo pohybujícími se předměty vpředu, záznamník podle G - snímač pro 
automatické spuštění zařízení a automatické uzamčení videa po dobu 30 sekund a automaticky
uloží video soubor, video 30 sekund po 5 sekundách bez operace se automaticky vypne. 

Poznámka: Tato funkce se používá pouze při zastavení. Vypněte funkci detekce pohybu a 
zastavení při normální jízdě.

Časté dotazy
Stroj se objeví "chyba 
souboru"

 Nabídka Nastavení-> Obnovit výchozí nastavení a 
formátovat paměťovou kartu, obecným problémem je 
karta TF

Na obrazovce se objeví rušení 
vodorovných pruhů

 Zvolte správnou frekvenci napájení 50 Hz (PAL)

Jak správně zapnout 
24hodinovou funkci 
monitorování parkovacího 
místa

 Během normální jízdy se neotvírejte, snadno je 
způsobit automatické vypnutí nebo havárie, po 
zaparkování je třeba otevřít, nakonfigurovat linku buck 
nebo mobilní napájení

Obrazovka nočního 
fotografování není dostatečně 
jasná

 Snímání rekordéru závisí na vnějším silném zdroji 
světla (například na pouličním osvětlení nebo na autě)

Stroj se vždy vrátí na výchozí 
datum a čas

 Vypnutí v prvním případě plné elektřiny, můžete použít
nabíječku do auta nebo mobilní napájecí zdroj k přidání
energie
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Jaký je důvod, proč 
videosekvence netěsní 
sekundy

 Vypněte detekci pohybu / Zapněte funkci záznamu 
smyčky) S určitou volbou vlastní karty C10 s vysokou 
rychlostí

Proč se během nahrávání stroj 
automaticky vypne náhle

 Vypněte nejdříve funkci monitorování parkovací plochy
/ Teplota vyšší než 70C způsobí automatické vypnutí

Praktický důkaz  Většina zdrojů problémů pocházejících z paměťové 
karty, což je malá část napájecí šňůry

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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