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Bezpečnostné opatrenia 
Produkt 
● Nerozoberajte, neopravujte, neupravujte kameru alebo príslušenstvo súvisiace 

s napájaním. Pre záručný servis kontaktujte technickú podporu spoločnosti 
DOD. 
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● Počas jazdy kameru neupravujte ani nepoužívajte. 
● Vyhnite sa vystaveniu kamery dlhšej vlhkosti a/ alebo teplu. 
● Dlhodobá expozícia môže skrátiť životnosť výrobku. 
● Uchovávajte mimo dosahu tekutín, môže vzniknúť požiar, elektrické šoky  

alebo poruchy. 
● Vyhnite sa inštalácii kamery, kde by mohla prekážať vo výhľade vodiča. 
 

Adaptér do auta 
● Použite len DOD napájací adaptér dodaný s vašou jednotkou.  
● Iné napájacie adaptéry môžu vytvárať bezpeč. riziko alebo poškodiť jednotku. 
● Nepoužívajte poškodené napájacie adaptéry, šnúry. Ak je poškodený, odpojte 

napájací adaptér a obráťte sa na tech. podporu špoločnosti DOD o pomoc. 

Bezpečnostné opatrenia 

 
Adaptér do vozidla 
● Neťahajte, nevkladajte ani neohýbajte napájací kábel veľkou silou.  
● Nepoužívajte alebo neovládajte napájací kábel mokrými rukami. 

 

Batéria 
● Zariadenie uchovávajte mimo ohrievačov alebo iných horúcich predmetov. 
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● Kameru uchovávajte pri nižších teplotách, aby ste znížili rýchlosť samovybíjania 
a zachovali a pôvodnú energiu uloženú v batérii. Akumulátor sa v prístroji 
prirodzene samovoľne vybije, či sa batéria používa alebo nie. 

● Ak sa vám nepodarí zapnúť kameru, nabite zariadenie po dobu 5 minút.  
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Obsah balenia 

 

 

 

 
Kamera  Užívateľská príručka 

 

 

 

 

 

 

Elektrický kábel (malý a 
nízkoprofilový poistkový adaptér) 

Vodotesná nabíjačka Držiak na kameru 

Poznámka: Dodávané príslušenstvo sa môže líšiť podľa regiónu.  
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Ovládanie kamery 
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Ovládanie kamery 
 Nahrávanie/Uzávierka/Potvrdenie 

[ /OK] 
Režim nahrávania - spustí/ zastaví  
Fotografický režim - urobí fotografiu 
Režim prehrávania - spustí/ zastaví video 
Nastavenia - Výber zvýraznenej položky. 

 Menu/ Uzamknutie súborov proti prepisu [

/ ] 
Vstup do ponuky nastavení. 
Počas nahrávania stlačte pre uzamknutie 

aktuálneho záznamu pred prepisom.  
Poznámka: Počas nahrávania nemôžete vstupovať  
do menu nastavení. 

 Šípky [▲]/[▼] 
Slúžia na navigáciu v ponuke.  

Počas pohotovostného režimu stlačte 

tlačidlo [▼] pre zapnutie Wi-Fi. 
 Indikátor napájania 
Stále modrá - zariadenie sa nabíja 
 Stav nahrávania 
Bliká červená - zariadenie nahráva. 
Stále červená - pohotovostný režim 
 1.5”LCD Displej 
 Micro SD Slot 
 USB Port 
 Reset tlačidlo 
Stlačte pre vynútenie reštartu zariadenia. 

Ak kamera zamrzne, použite malý kolík 
na stlačenie tlačidla.  

 

Inštalácia kamery 
1. Vložte Micro SD pamäťovú kartu (predávaná osobitne) 
● Prosím vložte micro SDHC kartu triedy 10 

alebo vyššie. 
● Nezabudnite naformátovať SD kartu pred 
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prvým použítím. 
Poznámka:  

Ak chcete ukladať video záznamy stabilne, spoločnosť DOD Tech odporúča formátovať 
SD kartu každé dva týždne. Po formátovaní karty SD sa všetky vaše údaje stratia. 
Uistite sa, že ste zálohovali dôležité súbory. 

 

2. Pripojte k napájaniu 
Existujú dva typy napájacích káblov: 
● Vodotesná nabíjačka:  

Nabíjačka 12 V / 24 V, ktorá umožňuje jednoduché pripojenie k elektrickej zásuvke 
vášho vozidla. 

● Elektrický kábel:  
Priamo pripája kameru k poistkovej skrinke motocykla. 
 

Inštalácia kamery 

Vodotesná nabíjačka 
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Inštalácia kamery 
Elektrický kábel 
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Pre vlastnú bezpečnosť si pozorne prečítajte tento návod pred inštaláciou kamery do 
poistkovej skrinky motocykla.  
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Inštalácia kamery 
Elektrický kábel 
● Nástroje na inštaláciu 
‧1x Sťahovák poistky (voliteľný) 
‧1x Multi-meter / Tester obvodu (voliteľný) 
‧1x Poistka vozidla (Max. 2 Amp. pri 12 Voltov) 

 
● Inštalačná príručka 

 

Inštalácia kamery 
Elektrický kábel 
● Inštalácia 
1. Vypnite svoj motocykel 
Pred inštaláciou elektrickej sady skontrolujte či je motocykel vypnutý. 
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2. Nájdite vnútornú poistkovú skrinku 
Pri väčšine motocyklov je poistná skrinka umiestnená pod sedadlom. Viac podrobností nájdete 
v návode na používanie vášho motocykla. 

 
Nikdy nenechajte po inštalácii voľne visiace drôty mimo motocykla. 

 
3. Nájdite kontinuálne napájaný obvod 
Nájdite poistku pripojenú k neustále napájanému obvodu. Bežný príklad sú núdzové svetlá. 
Pozrite si návod na používanie vášho vozidla. Elektrická sada môže byť inštalovaná do 
poistkového slotu. Na overenie, či je poistková zásuvka neustále napájaná, použite 
multimetrový alebo obvodový tester. 
 

 

Inštalácia kamery 

Elektrický kábel 
4. Odstráňte poistku 
Ak je v slote pre neustále napajaný prúd vložená poistka, opatrne ju vyberte pomocou 
klieštikov. Poistka sa bežne nachádza v poistkovej skrinke v blízkosti motora. V prípade,  
že sa v danom slote nenachádzala poistka (max. 10 Amp), zakúpte si ju pre istotu  
v akomkoľvek obchode s nahradnými dielmi pre vozidlá.  
5. Výber správneho poistkového adaptéra pre inštaláciu  
Identifikujte typ poistky porovnaním s obrázkami uvedenými nižšie. Vyberte zodpovedajúci 
adaptér poistky. 
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6. Zostavte elektrickú sadu 

 Pripojte poistkový adaptér (zelený) do červeného kábla parkovacieho modulu. 
Kábel parkovacieho modulu by mal byť úplne zastrčený do zadného elektrického konektora.  
 

Inštalácia kamery 
Elektrický kábel 
 Zlisujte koniec elektrické konektora 
Po overení pripojenia držte oba káble na mieste a vezmite pár klieští a tlačte nad elektrickým 

pripojením. Jemne potiahnite obidve strany drôtu a skontrolujte, či je pripojenie pevne. Ak 
je pripojenie pevné, nesmie dôjsť k žiadnemu pohybu z oboch strán kábla. 

 Pozrite si schému na pravej strane pre vloženie 
poistky 

Uistite sa, že je poistka vhodná na max. 15 Amp. 
7. Pripojte poistkový adaptér do slotu poistky 
Upozorňujeme, že poistkový adaptér je smerový. 
Ak je vložený správne, bude zariadenie pevného 
zapojenia fungovať správne. Ak je vložený nesprávne, otočte adaptér poistky a vložte ho späť. 

 
Pred overovaním krokov 6 a / alebo kroku 7 najskôr odpojte poistkový adaptér, 
aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom! 

Inštalácia kamery 
Elektrický kábel 
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8. Zabezpečte čierny kábel (uzemňovací) do uzemňovacieho bodu 
Čierny drôt musí byť pripojený ku kovovému, nelakovanému uzemňovaciemu bodu na vašom 
motocykli. Váš motocykel by mal mať nainštalovaný uzemňovací bod, ako je napríklad skrutka, 
ku ktorej môže ísť odkrytý drôt zaistený pod ňou. 
9. Skúška nastavenia 
Vložte konektor USB do palubnej kamery a overte, či je riešenie elektroinštalácie v prevádzke. 
Ak sa fotoaparát zapne pri vypnutom zapaľovaní, vaša inštalácia je úspešná. Ak sa palubná 
kamera nezapne, poistka môže byť nesprávne nainštalovaná. Overte, či boli kroky 3, 6 a 7 
vykonané správne. 

10. Schovajte nainštalované káble 
Uistite sa, či je fotoaparát bezpečne namontovaný na vašom motocykli. Pripojte konektor USB 
do portu USB fotoaparátu. V tomto bode môžu byť zvyšné káble spojené a zasunuté do 
priestoru poistkovej skrinky. 
 

16 



 
Pripevnenie kamery 
Pripojte kameru k dodávanému držiaku DOD. Držiak s kamerou môže byť umiestnená na 
riadidlách alebo vidliciach. 
● Priemer: 22,23 mm to 31,75 mm(7/8” to 11/4”) 
● Dĺžka 19,05 mm x 25,40 mm to 22,23 mm x 34,93 mm (3/4”x1” to 7/8”x1 3/8”) 
Nájdite miesto, ktoré nebráni vášmu pohľadu pri jazde. 

 

Pred začatím 
Nastavenie kamery 
1. Zapnutie/vypnutie kamery. 
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Stlačte [ /M] pre zapnutie alebo vypnutie kamery 

 
2. Voľba jazky→Nastavenie časovej zóny→Voľba rýchlostnej jednotky 
Po prvom zapnutí kamery alebo po inovácii firmvéru v zariadení budete musieť prejsť nižšie 
uvedené nastavenia. 
Voľba jazyka 

  Vyberte požadovaný jazyk s tlačením [▲]/[▼] 

  Stlačte [ /OK] pre potvrdenie výberu.  
Nastavenie časovej zóny 
  Prejdite nadol a vyberte príslušnú časovú zónu.  

  Stlačte [ /OK] 
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Pred začatím 
Kamera automaticky synchronizuje čas a dátum s atómovými hodinami po 
správnom nastavení časového pásma. 
Upozornenie: Časové pásmo musí byť ručne nastavené na letný čas. 

 
3. Zapnite svoj motocykel 
Napájanie z motocykla cez zásuvku automaticky zapne kameru a po vypnutí napájania sa 
kamera automaticky vypne. Kamera automaticky začne zaznamenávať pri každom zapnutí  
a zastaví nahrávanie, keď sa motocykel vypne. 
Poznámka: Ak pripojíte kameru priamo k poistkovej skrinke, nahrávanie bude pokračovať aj po 
vypnutí motocykla. 

Základná obsluha kamery 
Každodenná prevádzka 
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Kamera sa automaticky zapne a začne nahrávať, keď začne príjmať napájanie. Kamera 
predvolene prepíše najstaršie videozáznamy akonáhle je plná pamäťová karta (záznam na 
slučke). 
 

Nepretržitý elektrický výstup 
Ak je kamera nepretržite napájaná, kamera sa po vypnutí motocykla automaticky nevypne. Ak 
chcete vypnúť kameru musíte vytiahnúť USB kábel alebo stlačiť tlačidlo napájania (pozrite 
nižšie uvedené). 
 

Kamera môže byť počas zaparkovania zapnutá, aby ste mohli zachytiť video, keď 
ste preč. Funkcia "priebežne napájaná elektrická zásuvka" bude pomaly vybíjať 
batériu vášho motocykla ale kamera sa vypne, keď sa dosiahne minimálne 
napätie určené na spustenie motocykla. 

 
Manuálne zapnutie / vypnutie kamery 

● Stlačte [ /M] pre zapnutie /vypnutie kamery. 

● Stlačte [ /OK] pre spustenie nahrávania. 
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Režimy kamery 
 
Keď kamera nezaznamenáva video, môžete prepínať medzi tromi režimami 

stlačením tlačidla [ /M]: 
1. Režim nahrávania 2. Fotografický režim 3. Režim prehrávania  
 
1. Režim nahrávania 
Kamera je po prvom zapnutí predvolená na nahrávanie videa. 
 

● Režim nahrávania: Stlačte[ /OK] pre zastavenie nahrávania. 

● Pohotovostný režim: Stlačte[ /M] pre prístup do dvoch režimov:  

  Režim fotografovania a prehrávania. 

 
 
 
 
 
 

Režimy kamery 
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Režimy kamery 
2. Fotografický režim 

● Stlačte raz [ /M] pre vstup do fotografického režimu počas pohotovostného 
režimu. 

● Stlačte [ /OK] pre zachytenie aktuálneho snímku na kamere. 
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 Vložená pamäťová karta 

 Kvalita obrazu 

 Režim kamery 

 Rozlíšenie obrazu 

 Samospúšť (2s) 

 Redukcia otrasov (Zap.) 

 Hodnota expozície (Auto) 

 ISO nastavenie (Auto) 

 Napájanie pripojené 

 Vyváženie bielej (Auto) 

 
Režimy kamery 
3. Režim prehrávania 
V režime prehrávania môžete sledovať videá ktoré ste predtým nahrali. 
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Režimy kamery 

 
● Výber videa 

Použite šípky [▲]/[▼] pre navigáciu medzi videami. 
● Ako si spustiť video 

Stlačte tlačidlo nahrávania/výberu [ /OK] pre spustenie a pozastavenie. Ak 
chcete zmeniť video alebo vstúpiť do menu počas pozastavenia stlačte tlačidlo 

režimu[ /M] pred použitím tlačidiel so šípkami.  

 

 

 

 

 

Nastavenia kamery 

Každý režim ma jedinečnú sadu nastavení. Pozrite si popis nižšie. 
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Nahrávanie videa: Prvá stránka s nastaveniami 
Prístup je možný stlačením tlačidla [ ] jedenkrát. 

WDR (Široký dynamický rozsah) 
Nemožno zmeniť.  
Zobrazuje, že spracovanie WDR je 
povolené. 

Rozlíšenie obrazu 
Zmení rozlíšenie videa. Znížte rozlíšenie 
pre menšie veľkosti súborov, ale znižuje 
sa kvalita videa. 
Odporúčané nastavenie: 1080P FHD. 

Nastavenia kamery 

Hodnota expozície 
Nastavenie jasu/ tmavosti videa. 
Video príliš jasné? Nastavte od -1 do -3. 
Video príliš tmavé? +1 až +3. 
Odporúčané nastavenie: 0 

Vyváženie bielej 
Nastavenie vyváženia bielej. 
Odporúčané nastavenie: Automaticky 
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Záznam zvuku 
Zapnutie/ vypnutie mikrofónu.  
Voľbu môžete meniť počas nahrávania 

stlačením tlačidla [ ]. 

Dátumové označenie 
Zaznamenáva dátum na nahrávané video.  

Nahrávanie slučiek 
Môžete nastaviť na 2, 3 alebo 5 minút. 
Videozáznamy zvolenej dĺžky sa 
zaznamenajú na pamäťovú kartu. Keď je 
pamäťová karta plná, najstaršie záznamy 
sa prepíšu, okrem uzamknutých záberov. 
Vypnutím tejto funkcie nahrávania 
záznamu v slučke sa zabráni kamere  
v zapisovaní nových záznamov po naplnení 
pamäťovej karty. 
 

G -Senzor 
Meria G-silu. Nastavenie možné z "nízkej 
na vysokú" citlivosť otrasov potrebných 
na zamknutie zaznamenaných súborov 
pred prepisovaním.  
Odporúčané nastavenie: nízke 
 

Nastavenia kamery  
Detekcia pohybu 
Na použitie pri parkovaní nie pri jazde. 
Kamera zaznamenáva do pamäti len pri 
detekcii pohybu. Detekcia pohybu musí 
byť pred jazdou manuálne vypnutá. 

Značka označenia 
Možnosť označiť až 6 znakmi na 
zaznamenané video. Pridajte poznávaciu 
značku, názov alebo iné identifikačné 
slová, aby ste si mohli označiť vaše video. 

Upozornenie na únavu vodiča Zaznamenávanie GPS 
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Nastavenie časového intervalu pre 
upozornenie pripomínajúceho vodičovi, 
že nech si dá prestávku od šoférovania.  

● Zapnúť/ vypnúť 
● Predvolené: Zapnuté 

Head Up Displej 
Na displeji sa zobrazí aktuálna rýchlosť a 
smer. Ak je táto voľba zapnutá, na displeji  
sa zobrazí aj upozornenie na nastavenú 
rýchlosť. 

Upozornenie na rýchlosť 
Pri prekročení nastavenej rýchlosti 
zobrazuje vizuálne upozornenie na 
hlavnom displeji. 

Nastavenie časovej zóny 
Nastaví aktuálnu časovú zónu pre 
automatickú kalibráciu času a dátumu 
GPS. Upozorňujeme, že časové pásmo 
musí byť manuálne nastavené na letný 
čas 
 

Nastavenie hesla 
Nastavte heslo, ktorý zabráni vymazaniu 
súborov alebo zabráni prístupu do 
ponuky. Poznámka: Toto nebráni 
ostatným používateľom pri extrakcii 
pamäťovej karty alebo zmene súborov 
prostredníctvom PC. 
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Nastavenia kamery 
Jednotky rýchlosti 
Vyberte metrické alebo imperiálne 
jednotky.  

Časový interval 
Časová funkcia slúži na vytvorenie 
zrýchleného videa. Ak je nastavený, 
kamera zaznamená jeden snímok každých 
200 ms (milisekundy) / 500 ms / 1 sekunda 
/ 5 sekúnd. V procese jazdy zatvorte 
funkciu nahrávania videa s časovým 
posunom. 
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Nastavenia kamery 
Systémové nastavenia: Druhá strana 

Prístup dvojitým stlačením [ / ]  

Wi-Fi 
Slúži na pripojenie vášho smartfónu 
pomocou Wi-Fi, ktorý vám umožní 
ovládať kameru, prehrávať nahraté videá 
a fotografie a sledovať živý náhľad  
v reálnom čase prostredníctvom telefónu. 

Formátovanie pamäťovej karty 
Úplne vymaže všetky súbory vrátane 
uzamknutých záberov na pamäťovej karte 
a optimalizuje kartu na nahrávanie. 
 

Jazyk 
Nastavenia jazyka. 

Dátum/ čas 
Nastavenie formátu rok/dátum/čas. 

Zníženie blikania 
Upravuje nastavenie frekvencie kamery, 
aby sa minimalizovalo blikanie a 
páskovanie nahratého videa 

LED 
Zapnúť/vypnúť LED svetlo 

Zvuk pípania 
Zapnúť / vypnúť zvuk hlásenia. 

Šetrič obrazovky 
Vypne obrazovku po nastavenom čase. 

 

Nastavenia kamery 
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Označenie rýchlosti(predvolene: 
vypnuté) 
● Zapnúť/ vypnúť 

Verzia firmvéru 
Zobrazí názov modelu a aktuálnu verziu 
firmvéru 

Výrobné nastavenia 
Vráti všetky nastavenia späť na pôvodné 
výrobné nastavenia. 
 

 

 
Nastavenie fotografovania 
Prístupne v “Režime fotenia” 

WDR (Široký dynamický rozsah) 
Nemožno zmeniť.  
Zobrazuje, že spracovanie WDR je 
povolené. 

Zníženie kvality fotografií 
Upravuje veľkosť obrázka. Vyššie 
megapixely zvyšujú veľkosť súboru a 
detaily. 

Farebný filter 
Na fotografiu použite farebný filter. 

Stabilizácia obrazu 
Pomáha znižovať účinky trasenia pri 
fotografovaní. 

Nastavenia kamery 

Samospúšť 
Nastaví časovú spúšť odfotenia 

Vyváženie bielej 
Nastavte vyváženie bielej.  
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Odporúčané nastavenie: Automatické 

ISO - svietivosť 
Zmení nastavenia ISO. Vyššia citlivosť ISO 
znižuje rozmazanie pohybu v noci, ale 
znižuje kvalitu fotky. 

Hodnota expozície 
Nastavuje jas /tmavosť fotografie.  
Fotka je príliš jasná?  
Nastavte medzi -1 až -3.  
Fotka je príliš tmavá? +1 až +3. 
Odporúčané nastavenie: 0. 

Dátumové označenie 
Zaznamenáva dátum na zachytenú 
fotografiu. 

Kvalita fotografie 
Zmena kvality fotografie. 

Ostrosť 
Zmena hodnoty zaostrenia. 
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Prehrávanie na PC \ DOD Video Prehrávač 
 
Pred použitím DOD Video Prehrávača preneste prosím všetky video súbory  
do svojho elektronického zariadenia na prezeranie a ukladanie. 
 
USB kábel 
1. Pripojte USB kábel z kamery do USB portu počítača.  
2. Zapnite kameru. Na obrazovke by sa mala zobraziť čierna obrazovka s údajmi 

"Mass Storage". 
3. Stlačte tlačidlo "Record / Select". Modrá obrazovka by sa mala zobraziť      s 

označením "Mass Storage". 
4. Váš počítač by teraz mal zistiť nové zariadenie. Z pamäťovej karty je možné 

sťahovať videá rovnakým spôsobom ako pri USB flash disku.  
 
Čítačka kariet/slot Micro SD 
Používajte čítačku pamäťových kariet (možnosť zakúpiť samostatne) alebo 
kompatibilné elektronické zariadenie so slotom Micro SD (napr. Tablet). 

Prehrávanie na PC \ DOD Video Prehrávač 
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DOD Video Prehrávač je užívateľsky príjemný program na prehrávanie videí pre 
zariadenia PC alebo Mac.  
 

Inštalácia DOD Video Prehrávača 
Vložte a spustite inštalačný program z dodaného CD disku alebo stiahnite softvér 
zo sekcie technickej podpory na webových stránkach spoločnosti DOD Tech. 
 

Spustenie DOD Video Prehrávača 
Po spustení sa na obrazovke vášho PC objaví prehrávač. 
 

 
Odporúčané systémové nastavenia: 
Windows XP alebo vyšší (i3 alebo lepšie, minimálne 2GB Ram) 
Mac OSX 10.6.4 alebo vyšší 
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Prehrávanie na PC \ DOD Video Prehrávač 

 
 

Prehrávanie na PC \ DOD Video Prehrávač 

 
Prehrávanie videa 
Pridajte svoj súbor do zoznamu videí. K tomu máte dve možnosti: 
● Kliknite na položku “File”, kliknite “Open”, a nájdite svoje súbory. 
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● Stlačte tlačidlo “ADD” ktoré je umiestnené pod zoznamom videí. 
● Potiahnutím požadovaného súboru do okna DOD Video Prehrávača sa video 

súbor automaticky spustí. 
 

Dvakrát kliknite na video súbor, ktorý chcete prehrať. Video sa následne načíta 
do prehrávača.  
 

Funkcie Video Prehrávača 
● Po prehratí videa sa v dolnej časti okna prehrávača zobrazí vaša pozícia, 

rýchlosť a G-Force na mape.  
● Stlačením tlačidla “Location Map” sa zobrazí vaša pozícia v Google Mapách.  
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Prehrávanie na PC \ DOD Video Prehrávač 

 

Kliknutím na ikonu prehrávača zobrazíte inštruktážne video 

 

Získajte viac informácií o DOD GPS PLAYER V2.0 
 
 

Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 

Aplikácia DOD Dash Cam je navrhnutá tak aby bola kompatibilná so všetkými 
produktami DOD Tech vybavenými funkciou Wi-Fi. Ovládajte kameru, sťahujte 
nahraté videá, fotografie a sledujte zábery v reálnom čase prostredníctvom 
svojho smartfónu (mobilu).  
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Stiahnutie 
Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu DOD Dash Cam z aplikácie Google Play alebo 
App Store na vašom smartfóne. 

 
Poznámka: DOD Dash Cam aplikácia vyžadujte systém Android 4.0 / iOS 7 (alebo novší). 

 
 

Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 

Pripojenie Wi-Fi 
1. Zapnite pripojenie Wi-Fi, aby ste kameru zapli do režimu AP (Režim 
prístupového bodu) stlačením tlačidla [▼] zapnite Wi-Fi v pohotovostnom režime 

alebo dvakrákrát stlačte tlačidlo [ / ] zvoľte [Wi-Fi] a stlačte pre 

potvrdenie [ /OK]. 
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2. Pripojte smartfón ku kamere podľa používateľskej príručky APP. Alebo 
otvorte aplikáciu DOD Dash Cam APP na svojom smartfóne a potom postupujte 
podľa pokynov na spodnej polovici obrazovky. 

Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 

3. Váš smartfón a kamera sú teraz prepojené.  
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Poznámka:  
● Heslo Wi-Fi sa vyžaduje iba raz počas nastavovania.  
● Rozsah Wi-Fi medzi kamerou a smarfónom je obmedzený na približne 10 metrov. 

 

Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 

Funkcie DOD Dash Cam Aplikácie  
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Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 
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Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 
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Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 
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Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 
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Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 
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Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 

  

46 



 
Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 
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Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 

 

Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 
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Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 
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Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 
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Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 

  

Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 
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Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 
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Mobilný prehliadač \ DOD Dash Cam Aplikácia 

 

 
  

55 



Aktualizácia firmvéru 

Informácie o dostupných aktualizáciách firmvéru a pokynoch nájdete v sekcii 
podpory na webových stránkach spoločnosti DOD-Tech. 
 
Pred stiahnutím aktualizovaného firmvéru prejdite do systémovej ponuky a 
zvoľte "Version" pre zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru. 
- Pripojte kartu microSD do počítača. 
- Stiahnite najnovší softvér na kartu SD. 
- Vložte kartu microSD do kamery. 
- Pripojte zariadenie k externému zdroju napájania*.  
Zariadenie sa automaticky zapne po uplynutí 40 sekúnd pre aktualizáciu firmvéru. 
- Po dokončení aktualizácie firmvéru sa prístroj automaticky reštartuje. 
- Po zapnutí kamery nezabudnite sformátovať pamäťovú kartu SD. 
 
* Poznámka: Odporúča sa pripojiť zariadenie k externému zdroju napájania namiesto použitia 
zabudovanej batérie, mohlo by to spôsobiť poruchu aktualizácie firmvéru v dôsledku prerušenia 
napájania. 
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