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Návod

Obmedzená záruka

Zariadenie je určené pre vozidlá 12V/24V DC.
Nedotýkajte sa šošovky prstami. Mastnota
môže na povrchu zostať a spôsobiť že video
a fotografie nebudú jasné a zreteľné.
Šošovky pravidelne čistite.
Pri inštalácii zrkadla sa uistite, že výhľad
vodiča na cestu nebude zrkadlom blokovaný.

Kvalita obrazu je ovplyvená tiež intenzitou
okolitého osvetlenia.

Dôležité upozornenia

Steelmate si vyhradzuje právo na zmenu
detailov a parametrov produktu bez predošlého 
upozornenia,
Steelmate negarantuje bezchybnosť tohoto
návodu.
Steelmate nepreberá žiadnu zodpovednosť za 
škody vyplývajúce z chýb, alebo opomenutia
alebo nezrovnalostí medzi zakúpeným produ-
ktom a týmto návodom.
Toto zariadenie je určené pre osobné použitie
a nie pre komerčné účely.
Pred používaním produktu si pozorne prečítajte
tento návod.
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Foto mód
Prehrávanie

Menu

Nahrávanie nahrávanie, zapnutie/vypnutie nahrávania
fotenie a ukladanie fotiek
možnosť prezerať si uložené videá a fotografie

nastavenie nahrávania

efektívne pixely 2 million pixels Skladovacia teplota: -20 ~ 65°C

Prevádzková teplota: -10 ~ 40°C

Prevádzková vlhkosť: 15–65%RH

SD max kapacita: 32GB

SD podporovaná rýchlosť: CLASS10 a vyššie

Napájanie: DC5V

Prúdový odber: 2.0A

clona F2.5
uhol záberu -predná kamera 103°±5°(H) 52°±3°(V)

video rozlíšenie HD1080P
kompresia MJPEG

foto formát JPG

video formát AVI
počet snímkov za sekundu 30fps

1. Úvod

1.2 Úvodná obrazovka

1.3 Parametre

1.1  Stručný prehľad

Zrkadlová plocha

príchytka

SD slot
Jack pre pripojenie
zadnej kamery

USB pre napájanie 
a dátový prenos

Zapnutie / Vypnutie

Predná kamera

RESET tlačidlo
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Správa Význam

Vložte SD kartu
prosím

Nie je vložená žiadna SD karta

Nevhodná SD karta SD karta je poškodená

2.4 SD Autodetekcia

2.3 Hardware reset

Zariadenie potrebuje príležitostne reštart,
napríklad ak sa nahrávanie zastaví, alebo
ak “zamrzne” a nereaguje na ovládanie.

Pre vykonanie resetu, stlačte mikro tlačidlo
RESET na zadnej strane zrkadla.

Poznámky:
Monitor skontroluje SD kartu vždy, po zapnutí. 

Pokiaľ je SD karta v poriadku, monitor začne nahrávať
automaticky

Pokiaľ je na SD karte nahratý softvér pre aktualizáciu,
monitor začne aktualizovať automaticky po zapnutí.

2. Základná obsluha

2.1  Úložisko

Vloženie SD karty
    Vložte mikro SD kartu do slotu tak, že potlač karty je otočená smerom k displeju
    Po zasunutí do konečnej polohy SD karta klikne

vybratie SD karty
    Oprite necht prsta o hranu SD karty a ľahko zatlačte
    SD karta vyskočí tak, že ju budete môcť zachytiť a vybrať

Tipy:
    Nevkladajte, ani nevyberajte SD kartu pri zapnutom monitore
    Pred použitím SD kartu naformátujte

Poznámka: STEELMATE negarantuje kompatibilitu s každou SD kartou

2.2 Zapnutie / Vypnutie

Monitor začne nahrávať po zapnutí zapaľovania vozidla automaticky, pokiaľ je vložená SD karta.
Po vypnutí zapaľovania monitor ukončí nahrávanie a automaticky uloží nahraté súbory, potom
sa vypne po uplynutí 3 sekúnd.
Pre manuálne vypnutie monitoru podržte tlačidlo v spodnej časti zrkadla na 3 sekundy. 
Ak tlačidlo stlačíte len krátko, zapnete / vypnete len displej zrkadla.
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2.7 Fotografovanie

2.8 Nastavenie jasu

2.9  Režim spánku

2.11 Parkovací mód

2.12 Time lapse (park. režim)      

2.10  Prepínanie obrazu

Počas nahrávania posúvaním prstu po lište nastavenia medzi ikonami         a       plynule meníte jas
displeja zrkadla.

Po vypnutí zapaľovania monitor prejde automaticky do režimu spánku

Poznámka:      Displej je stále vypnutý aj počas nahrávania. Dá sa  zapnúť manuálne tlačidlom

Poznámka: Obrazovka je stále vypnutá aj počas nahrávania, dá sa zapnúť manuálne tlačidlom

V menu nastavenia zvoľte parkovací režim a potvrdťe zapnúť. Po vypnutí zapaľovania, ak dôjde 
k udalosti ako náraz, otras, monitor automaticky spustí nahrávanie a zaznamená video v dĺžke trvania
30 sekúnd. Po uložení videa prejde monitor znova do režimu spánku.

V menu nastavenia zvoľte Časozberné video, so snímkovou frekvenciou 1, 2 alebo 5 snímkov za sekundu.  
Po vypnutí zapaľovania, monitor spustí nepretržité nahrávanie, ktoré ale šetrí miesto na SD karte.

V režime nahrávania, potiahnutím prstu vľavo, alebo vpravo po displeji prepnete predný / zadný záber.

Počas nahrávania, kliknutím na .   ikonu uložíte fotku

pre uloženie snímku.
Poznámka:
• Nahraté súbory nájdete na SD karte v adresári “DCIMA” alebo “DCIMB”.
názov súborov PICA..... alebo PICB - zadná kamera

2.5  Nahrávanie v slučke

Po zapnutí zapaľovania monitor automaticky prejde do režimu nahrávania. Kliknite na ikonu       pre
zapnutie nahrávania a kliknite na         pre zastavenie nahrávania. Nahrávanie môže byť ukladané do

Poznámky:
• Nahraté súbory nájdete na SD karte v adresári “DCIMA” alebo “DCIMB”.
• Súbory nájdete aj v menu monitoru v “Prehrávanie súborov”, pozrite na stranu č.7., názov “MOVA..”

alebo MOVB... - zadná kamera

Poznámky:
•Súbory nahraté pri udalostnom nahrávaní sú automaticky uzamknuté a nebudú premazané.
•Súbory je možné rovnako nájsť v DCIMA alebo DCIMB adresári na SD karte, alebo v “Prehrávanie 

súborov” adresári v menu monitoru, názov LOCA... alebo LOCB...

2.6 Udalostné nahrávanie

Ak nastane udalosť ako napríklad náhly náraz, vysoká rýchlosť, prevrátenie vozidla, a podobne, G senzor
automaticky spustí udalostné nahrávanie, pokiaľ je G senzor zapnutý (od výroby je nastavený vypnutý).

Event

video súborov (nastavená dĺžka na 1 minútu). Dĺžka ukladaných súborov môže byť zmenená v menu,

pozrite na stranu č.8.

Alebo kliknite na        pre vstup do hlavnej obrazovky a kliknite na Foto mód, potom kliknite na      ikonu
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2.14 Parkovacie čiary

Po zaradení spiatočky sa okrem obrazu zo zadnej kamery automaticky zobrazia aj parkovacie čiary,
bočné vodiace čiary pre uľahčenie parkovania.

2.16 Prehrávanie záznamov

Kliknutím na jeden z týchto adresárov sa zobrazia náhľady jednotlivých záznamov / súborov. 

2.15 Uzamknutie záznamu

V režime nahrávania je možné aj manuálne uzamknúť aktuálne mahrávaný súbor, kliknutím na
ikonu

2.13 Detekcia pohybu 2.17 Nastavenia

V menu nastavenia zvoľte Detekcia pohybu a zvoľte zapnúť. Monitor automaticky spustí nahrávanie
ak je zaznamenaný pohyb pred objektívom kamery. Nahrávanie sa vypne ak pohyb ustane.

Poznámka: Po vypnutí zapaľovania, alebo po opustení režimu nahrávania, sa funkcia automaticky vypne.

Video záznamy z prednej kamery majú názov MOVA0000.

Kliknutím na ikonu         prejdetedo hlavného menu, potom zvoľte Nastavenia.

Video záznamy zo zadnej kamery majú názov MOVB0000.
Uzamknuté video záznamy z prednej kamery majú názov LOCA0000.
Uzamknuté video záznamy zo zadnej kamery majú názov LOCB0000.
Foto snímky z prednej kamery majú názov PICA0000.
Foto snímky zo zadnej kamery majú názov PICB0000.

Kliknite na ikonu       pre vstup do hlavnej obrazovky a zvoľte režim prehrávania 

Položka Popis položky Hodnota pre nastavenie

Nastavenie hlasitosti Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktoru 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Rozlíšenie videa Nastavenie rozlíšenia ukladaného videa 1080FHD，1080P，720P

Rozlíšenie foto Nastavenie rozlíšenia fotografií 12M、10M、8M、5M、3M、2MHD

Slučka nahrávania Nastavenie dĺžky ukladaných video súborov Off, 1 minute, 2minutes, 3 minutes

Kompenzácia 
expozície

Úpravou expozície vyvážite vysoké alebo 
slabé svetelné podmienky

+2/3, +1/3,+0.0, -1/3

Nočný mód Funkcia pre nočné nahrávanie vypnúť, zapnúť
Detekcia pohybu Po aktivácii nahráva iba ak detekuje pohyb

v režime nahrávania
vypnúť, zapnúť

Nahrávanie zvuku Po aktivácii nahráva video bez zvuku vypnúť, zapnúť

Citlivosť G-senzoru Po zapnutí automaticky uzamkne súbory
nahraté pri udalostnom nahrávaní. 

zrušiť, vysoká, stredná, nízka

Parkovací režim Nahrávanie pri vypnutom zapaľovaní vypnúť, zapnúť

Auto vypnutie obraz. Automatický šetrič displeja pri nečinnosti Off, 1 minute, 2minutes, 3 minutes 
Časozberné video Park režim s neustálym snímaním Off, 1, 2, 5 snímkov za sekundu
Jazyk Nastavenie jazyka menu en, ger, pl, it, fra, cz, esp
Dátum a čas Nastavenie systémového času a dátumu YYYY/MM/DD/HH/MM/SS
Formátovať Naformátovanie vloženej SD karty,

zmaže všetky uložené záznamy
potvrď, zruš

Továrne nastavenie Obnoví výrobné nastavenie potvrď, zruš
Info o verzii Informácie o verzii produktu ......číslo

Krátkym kliknutím na zvolený záznam sa spustí jeho prehrávanie. Dlhším podržaním prstu na zázname
máme možnosť záznam vymazať, uzamknúť, alebo odomknúť.

Odporúčané nastavenie - VYSOKÁ
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Reversing light

Nahrávacie zariadenie
Kostra

ACC (+)

(-)

Žltý

Červený

Čierny

Battery(+)

Zadná kamera

Spiatočkové svetlo

Poznámka: Neumiestňujte kábel zadnej kamery na tej istej strane auta ako napájací kábel

4. Zapojenie3. Obsah balenia

3-vodičový napájací kábelZrkadlo 

Manual

Zadná kamera

Kábel zadnej kameryGumový úchyt  2x Návod

monitor, kamera a nahrávacie zariadenie
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5. Riešenie problémov

Uistite sa že napájací kábel je správne a pevne zapojený
Stlačte RESET tlačidlo na zadnej strane zrkadla

1. Nahrávacie zariadenie sa nedá zapnúť

2. Nahrávanie sa zastaví, alebo nenahráva v slučke.
    Použite SD kartu Class 10 a rýchlejšiu, pomalšie SD karty nemusia stíhať nahrávať

3. Obraz nie je ostrý.
    Skontrolujte na šošovke nečistotu a odtlačky prstov, šošovku očistite.
4. Video je niekedy dobré, inokedy tmavé alebo svetlé.
    V rôznych svetelných podmienkach je kvalita videa rôzna.
5. Zariadenie je zamrznuté
    Stlačte RESET tlačidlo pre reštart systému.
6. Zadnú kameru nenahráva.
    Odpojte obidva konce kábla a pripojte zadnú kameru znovu.


