
 

Profesionálna inteligentná kamera 

do auta 70mai 

 

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento 

návod a odložte si ho na bezpečnom mieste. 

 

 

 



Ďakujeme, že ste si vybrali 

profesionálnu inteligentnú kameru do 

auta 70mai 

Profesionálna inteligentná kamera do auta 70mai je 

vybavená profesionálnym čipom na nahrávanie videí a 

snímačom obrázkov na zaznamenávanie videí vo vysokej 

kvalite. 

Spôsob používania 

Pokyny nájdete na nižšie uvedenej webovej lokalite. Pred 

použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte pokyny, aby 

ste sa vyhli ujme v dôsledku nesprávneho používania. 

https://help.70mai.asia/278.html 

Konkrétne funkcie a prvky tohto výrobku môžu byť 

upravené z rozličných obchodných príčin. Nemôžeme 

zaručiť včasnú aktualizáciu obalov a pokynov, ktoré sa s 

ním dodávajú. Funkcie a prvky výrobku kontrolujte počas 

jeho reálneho používania. 

  

https://help.70mai.asia/278.html


Prehľad výrobku 

 

 

Svetelný 

indikátor 

 
Tlačidlo 

funkcie 

Tlačidlo napájania 

   
 

 

Reproduktory 

 

  Kamera 
   
 

 

USB rozhranie 

Slot pamäťovej karty 



Inštalácia 

Nainštalujte výrobok pomocou nižšie uvedeného 

spôsobu. 

1. Nalepenie elektrostatickej nálepky  

Vyberte elektrostatickú nálepku z obalu a nalepte ju na 

odporúčané miesto na čelnom skle tak, ako je to 

znázornené na obrázku nižšie. 

Očistite čelné sklo a odstráňte vzduchové bubliny medzi 

elektrostatickou nálepkou a čelným sklom. 

 

  



2. Pripojenie profesionálnej kamery do auta ku 

konzole  

Zaistite konzolu k profesionálnej kamere do auta tak, ako 

je to znázornené na obrázku nižšie. Keď zapadne na 

miesto, začujete cvaknutie. 

 

3. Pripevnenie profesionálnej kamery do auta 

Odstráňte ochrannú nálepku na konzole profesionálnej 

kamery do auta a upevnite ju do stredu elektrostatickej 

nálepky tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie. 

Rukou zatlačte na držiak konzoly, aby ste sa uistili, že 

teplovzdorné lepidlo je v úzkom kontakte s 

elektrostatickou nálepkou. 



 

  



4. Pripojenie zdroja napájania  

Podľa obrázka preveďte napájací kábel pozdĺž horného 

okraja čelného skla, po stĺpiku A a okolo priehradky na 

rukavice na strane spolujazdca. Koniec nasmerujte do 

portu zapaľovača. Po pripojení k autonabíjačke zapojte 

nabíjačku do portu. 

 

5. Úprava uhla profesionálnej kamery do auta  

Zapnite profesionálnu kameru do auta a upravte uhol 

kamery jej pohybom nahor/nadol voči ukážkovej 

obrazovke, aby ste sa uistili, že kamera smeruje dopredu. 

  



Aktivácia profesionálnej inteligentnej 

kamery do auta 70mai 

Profesionálnu inteligentnú kameru do auta 70mai treba 

aktivovať pomocou aplikácie 70mai. Navštívte nižšie 

uvedenú webovú lokalitu, kde si môžete stiahnuť a 

nainštalovať aplikáciu 70mai. 

https://www.70mai.com/en/download/ 

V aplikácii 70mai vyberte možnosť „Add Device“ (Pridať 

zariadenie) a v súlade s pokynmi dokončite aktiváciu. 

  

https://www.70mai.com/en/download/


Technické parametre 

Model: Midrive D02 

Obrazový snímač: SONY IMX335 

Rozlíšenie: 2592 × 1944 

Kamera: Uhol záberu 140°, F1.8, 6 šošoviek 

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 

802.11 b/g/n, 2,4 GHz 

Snímač G: Snímač zrýchlenia 

Rozšíriteľná pamäť: Karta microSD s 

kapacitou 16 – 64 GB a rýchlosťou čítania/zápisu 

Class10 a vyššou 

Podporovaný OS: Android 4.4/iOS 8.0 a vyššia verzia 

Zdroj napájania: zapaľovač v aute 

Typ batérie: li-polymérová batéria 

Kapacita batérie: 500 mAh 

Napájanie: 5 V  2 A 

Prevádzková teplota: -10 °C až 60 °C 

Rozmery: 82 × 58,2 × 40,5 mm 

  



– Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného 

elektrotechnika. 

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. 

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: 

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, 

a 

(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté 

rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú 

prevádzku. 

Toto zariadenie spĺňa obmedzenia FCC pre vystavenie 

radiácii, ktoré sú definované pre nekontrolované 

prostredie. Toto zariadenie by sa malo inštalovať a 

prevádzkovať tak, aby medzi žiaričom a vaším telom bola 

vzdialenosť minimálne 20 cm. Tento vysielač nesmie byť 

umiestnený na rovnakom mieste ani fungovať v spojení s 

inou anténou alebo vysielačom. 

  



FCC 

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené 

stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu 

spôsobiť anuláciu oprávnenia používateľa na prevádzku 

zariadenia. 

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje obmedzeniam 

pre digitálne zariadenia triedy B, ako je uvedené v časti 

15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, 

aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému 

rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie vytvára, 

používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčné žiarenie a 

ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, 

môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. 

Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii 

k rušeniu nedôjde. 

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového 

alebo televízneho príjmu, čo možno stanoviť vypnutím a 

zapnutím zariadenia, používateľ sa má pokúsiť rušenie 

odstrániť pomocou niektorých z nasledujúcich opatrení: 

– Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu. 

– Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. 

– Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako je 

pripojený prijímač. 

• Pamäťová karta nie je súčasťou balenia. Musíte si ju 



zakúpiť sami. 

• Predvolený formát súborov na pamäťovej karte 

nemusí byť kompatibilný s formátom, ktorý poskytuje 

tento výrobok. Keď prvýkrát vložíte pamäťovú kartu, 

pred použitím ju najskôr naformátujte v kamere do 

auta. 

• Použite kvalitnú pamäťovú kartu zakúpenú cez 

oficiálne kanály. Pri pamäťových kartách nízkej kvality 

sa môžu vyskytnúť problémy, ako napr. nesúlad medzi 

nominálnou a reálnou rýchlosťou čítania/zápisu alebo 

nesúlad medzi nominálnou a reálnou kapacitou. 

Spoločnosť 70mai nezodpovedá za stratu alebo 

poškodenie videozáznamov spôsobené v dôsledku 

použitia pamäťovej karty nízkej kvality. 

• Ak je batéria deformovaná, vydutá alebo z nej uniká 

kvapalina, okamžite prestaňte výrobok používať a 

obráťte sa na zákaznícky servis. 

• Udržujte výrobok mimo dosahu silných magnetických 

polí, ktoré môžu spôsobiť jeho poškodenie. 

• Nepoužívajte výrobok pri teplote nad 60 °C alebo pod -

10 °C. 

• Výrobok používajte iba v zákonne povolenom rozsahu. 

• Udržujte výrobok vo vzdialenosti aspoň 20 cm od 

vodiča a spolujazdcov. 



Dôležité oznámenia 

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky 

upozornenia a pokyny, aby ste zaistili jeho správne a 

bezpečné používanie. 

• Tento výrobok slúži ako doplnok k vozidlu, ktorý 

nahráva externé videozáznamy. Používanie tohto 

výrobku neposkytuje pre používateľa záruku 

bezpečnej jazdy. Nezodpovedáme za dopravné 

nehody ani iné ujmy spôsobené v dôsledku zlyhania 

výrobku, straty údajov alebo prevádzky tohto výrobku. 

• Niektoré funkcie tohto výrobku nemusia správne 

fungovať v dôsledku rozdielnych podmienok vo 

vozidle, štýlu jazdy a jazdného prostredia. Odpojenie 

napájania, používanie mimo bežného rozsahu teploty 

a vlhkosti vzduchu, nárazy a poškodenie pamäťovej 

karty môžu spôsobiť zlyhanie tohto výrobku. 

Nezaručujeme, že bude výrobok za každých okolností 

fungovať normálne. 

• Aby ste sa vyhli zlyhaniu výrobku a osobnému 

zraneniu, výrobok nainštalujte správne a neblokujte 

ním výhľad vodiča ani priestor pre airbag. 

• Aby ste sa vyhli problémom s kompatibilitou, použite 

autonabíjačku a USB kábel, ktorý sa dodáva s týmto 

zariadením. Spoločnosť 70mai nezodpovedá za 

prípadné škody spôsobené používaním 



neštandardných autonabíjačiek alebo USB káblov. 

Príslušenstvo 

Toto zariadenie možno používať v kombinácii s 

montážnym držiakom pre GPS 70mai (ktorý sa predáva 

samostatne). 

Po správnej inštalácii a pripojení montážneho držiaka 

môžete zapnúť ADAS a ďalšie funkcie v zariadení. 

Pokyny týkajúce sa montážneho držiaka pre GPS nájdete 

na nižšie uvedenej webovej lokalite. 

https://help.70mai.asia/347.html 

  

https://help.70mai.asia/347.html


Obsah balenia 

1. 1 ks profesionálna inteligentná kamera do auta 70mai 

2. 1 ks autonabíjačka 

3. 1 ks USB kábel 

4. 2 ks elektrostatická nálepka 

5. 1 ks nástroj pre kabeláž 

6. 1 ks teplovzdorné lepidlo 

7. 1 ks montážna konzola 

8. 1 ks návod 

Servis: help@70mai.com 

Ďalšie informácie získate na stránke 

www.70mai.com 

mailto:help@70mai.com
http://www.70mai.com/

