
 

 

 

 

 

Návod na obsluhu 

(preklad pôvodného návodu na použitie) 

VER.1.0.0 (1.10.2020) 

 



 
 

Tlačidlá 
 

1. Kláves nahrávania / potvrdenia videa. V režime nahrávania videa ho krátko stlačte, aby sa 
spustilo nahrávanie videa, alebo krátkym opätovným stlačením zastavíte nahrávanie videa; v 
režime menu je to potvrdenie 

 
2.  V ponuke stlačením tlačidla „Dolu“ vyberáte funkcie; pri nahrávaní videa stlačte zakázať 

nahrávanie zvuku. 
 

3.  V ponuke stlačením tlačidla „Hore“ vyberáte funkcie 
 

4. V pohotovostnom režime dlhým stlačením vyvoláte ponuku / ponuku nastavení; Krátkym 
stlačením prepínate medzi režimami nahrávania a prehrávania videa; Pri nahrávaní videa 
súčasný súbor uzamknete krátkym stlačením. 

 
5. Krátkym stlačením kameru spustíte alebo dlhým stlačením vypnete. Po štarte sa krátkym 

stlačením zapína alebo vypína infračervené svetlo nočného videnia. 
 

6. Vložte pamäťovú kartu v správnom smere. 
 

7. Používa sa na pripojenie k PC na prenos dát alebo slúži ako napájanie 
 

8.  Reštart systému 
 

9.  Konektor pre mikrofón 
 

10.  Na upevnenie do auta 
 

11.  IR prísvit pre nočné vydenie (zapnete ho v ponuke nastavenia) 
 

12.  Objektív 
 

13.  Červená: indikátor nabitia; modrá: indikátor prevádzky 
 
  



INŠTALÁCIA 

1. Vloženie pamäťovej karty 

Pamäťovú kartu zasuňte do zásuvky na pamäťovú kartu v správnom smere, kým nebudete počuť 

kliknutie. 

Poznámka: Pred prvým použitím by mala byť nová pamäťová karta naformátovaná. 

2. Vybratie pamäťovej karty 

Poznámka: Nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu po spustení kamery, inak by sa mohla 

poškodiť. 

       3.     Montáž kamery do auta na čelné sklo pred spätné zrkadlá 

(1) Namontujte kameru do auta na držiak s prísavkou, utiahnite držiak prísavky a základňu prísavky a 

uistite sa, že je šošovka vodorovne k zemi a videorekordér automobilu je bezpečne zaistený. 

(2) Položte prísavku na plochý povrch a umiestnite ju na čelné sklo. 

(3) Pritlačte prísavku na čelné sklo, stlačte príchytku, namontujte držiak prísavky na čelné sklo pred 

spätnými zrkadlami a skontrolujte, či je videorekordér bezpečne zaistený. 

      4.      Pripojenie napájacieho zdroja 

Používajte originálnu nabíjačku dodanú s kamerou do auta. Spustite nabíjačku do auta a nabite 

zabudovanú batériu pripojením jedného konca nabíjačky do auta k USB rozhraniu videorekordéra do 

auta a druhý koniec zapojte do autozásuvky. Videorekordér do auta sa automaticky spustí po zapnutí 

motora automobilu. 

 



    5.       Štart / Vypnutie 

(1) Automatické spustenie / vypnutie: Kamera automobilu sa automaticky spustí po naštartovaní 

motora automobilu a po vypnutí motora vozidla automaticky uloží video a vypne sa do 15 sekúnd po 

vypnutí motora 

(2) Ručné spustenie / vypnutie: Pre ručné spustenie dlho stlačte tlačidlo na hlavnom tele; vypnutie 

vykonáte dlhým opätovným stlačením tlačidla 

 

1. Kamera automobilu sa automaticky spustí po naštartovaní motora automobilu a po vypnutí 

motora vozidla automaticky uloží video a vypne sa do 15 sekúnd po vypnutí motora. 

Nahrávanie videa je možné zastaviť manuálne stlačením tlačidla „OK“. 

Poznámka:  U niektorých automobilov rozhranie ich nabíjačky do auta funguje dokonca aj po vypnutí 

motora. V tomto prípade ručne spustite a vypnite kameru alebo vyberte nabíjačku z automobil portu 

zapaľovača. 

2. Nahrávanie videa ručným spustením: Stlačením tlačidla „OK“ spustíte nahrávanie videa alebo 

opätovným stlačením zastavíte nahrávanie. 

Poznámka: 

(1) Video sa ukladá každé dve, tri a päť minút. Pozrite si ponuku „Cyklický záznam“. 

(2) Kamera ukladá videá na pamäťovú kartu a ak je pamäťová karta plná, automaticky premazáva 

staršie záznamy 

(3) Video súbory nahrané cez G senzor alebo núdzové videá, nie je možné automaticky premazať. 

Treba ich vymazať ručne 

3. Núdzové nahrávanie videa 

Poznámka: Pri akejkoľvek nehode, kým je zapnutý G senzor, videorekordér automobilu uzamkne  

aktuálne video automaticky, aby nebolo premazané 

 

Prehrávanie videa 

1. Ak chcete zastaviť nahrávanie videa v režime nahrávania videa, stlačte tlačidlo „OK“. 

2. Krátkym stlačením tlačidla „M“ prepnete do režimu prehrávania. V hornej časti sa potom zobrazí 

ikona prehrávania naľavo obrazovky. 

3. Krátkym stlačením tlačidla Hore alebo Dole sa posúvate nahor alebo nadol pre výber súboru. 

4. Krátkym stlačením tlačidla „OK“ vyberte cieľový súbor na prehrávanie alebo krátkym ďalším 

stlačením zastavíte prehrávanie. 



Nastavenie ponuky 

1. Ak chcete zastaviť nahrávanie videa v režime nahrávania videa, stlačte tlačidlo „OK“. 

2. Dlhým stlačením tlačidla „M“ vyvoláte ponuku nastavenia alebo dlhým stlačením dvakrát, otočíte 

stránku. 

3. Krátkym stlačením tlačidla Hore alebo Dolu môžete cyklicky vyberať z možností nastavenia. 

4. Vyberte cieľovú možnosť a krátkym stlačením tlačidla „OK“ zadajte stav úpravy. 

5. Po dokončení nastavenia stlačte krátko tlačidlo „M“, aby ste opustili stav nastavenia a dostali sa do 

pohotovostného režimu. 

 

 

 

PREVÁDZKA BATÉRIE 

Nasledujúce symboly zobrazujú rôzne úrovne nabitia batérie. 

 

Plná - Mierne nízka - Veľmi nízka - Prázdna 

Po pripojení zdroja napájania do auta zostane červený indikátor nabíjania svietiť na celom nabíjaní asi 

180 minút a po dokončení nabíjania automaticky zhasne. 

Poznámka: kamera do auta je navrhnutá pre dlhodobú prevádzku počas jazdy. Vstavaná batéria 

nemôže dlho pracovať, pretože je určená iba na ukladanie súborov po parkovaní v aute. Pri bežnom 

používaní používajte napájanie z automobilu. 

 

RESETOVANIE 

Ak sa kamera do auta správa neobvykle alebo zamrzne, resetujte kameru  pomocou tlačidla „RESET“ 

cez malý otvor na kryte a resetujte systém. (pomocou ihly alebo spinky) 

  



IKONY NA DISPLEJI 

1. Nahrávanie videa: režim nahrávania videa; Prehrávanie: režim prehrávania 

2. Pri nahrávaní videa (červený indikátor bliká) 

3. G senzor - Po zapnutí funkcie gravitačného snímania sa táto ikona zobrazí na displeji. Táto ikona 

naznačuje, že pri náraze alebo pohybe v dôsledku pôsobenia vonkajšej sily počas videozáznamu je 

video uzamknuté a uložené ako video, ktoré sa nedá premazať automaticky. 

4. Uzamknutie videa - Po povolení funkcie gravitačného snímania G-senzora sa na ikonu objaví ikona 

v tvare kľúča. Táto ikona znamená, že súčasné video je uzamknuté. 

5. Keď je biele: zostávajúci čas pamäťovej karty na záznam videa; keď je červená: čas súčasnej sekcie 

videa. Po vložení pamäťovej karty táto ikona naznačuje zostávajúce množstvo pamäťovej karty. Čas 

na nahrávanie videa v bielych číslach v pohotovostnom režime alebo súčasný čas sekcia videa v 

červených číslach v stave nahrávania videa. 

6. Trvanie cyklického nahrávania videa: to znamená, že trvanie cyklického nahrávania videa je 3 

minúty; voliteľné možnosti sú: 2, 3 a 5 min. 

7. Kompenzácia expozície: Aktuálne zvolený parameter expozície 

8. Detekcia pohybu (Ak sa vľavo na obrazovke nachádza taká ikona, znamená to, že ide o pohyb bola 

aktivovaná funkcia detekcie pohybu) 

9. Znamená to, že bola povolená funkcia záznamu zvuku. : Znamená to, že funkcia záznam zvuku 

funkcia bola vypnutá. Ak je funkcia nahrávania zvuku povolená alebo zakázaná v ponuke a tam je 

taká ikona, to znamená, že funkcia nahrávania zvuku je momentálne povolená alebo zakázaná; počas 

nahrávania videa je možné túto funkciu povoliť alebo zakázať krátkym stlačením príslušného tlačidla 

v ponuke. 

10. Automatické vyváženie bielej 

11. 720p: Rozlíšenie videa: aktuálne zvolené rozlíšenie videa 

12. Park Monitor: Znamená to, že je povolená funkcia monitorovania parkovania 

13. Pamäťová karta: Zobrazí sa po vložení pamäťovej karty. 

14. Úroveň nabitia batérie: Udáva aktuálnu úroveň nabitia batérie. 

15. Zobrazenie dátumu: Označuje súčasný štandardný dátum a mal by sa pred použitím inicializovať. 

 

 

 



 

 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Ak je videorekordér v aute normálne prevádzkovaný, ale nepracuje správne, vyriešte problémy 

uvedené nižšie: 

Zlyhanie pri štarte 

Skontrolujte, či je videorekordér do auta správne pripojený k nabíjačke do auta alebo nie. V prípade 

manuálneho štartu skontrolujte, či je potrebné batériu nabiť alebo nie. Ak je to spôsobené 

programom, stlačením tlačidla „RESET“ obnovíte pôvodné hodnoty z výroby. 

Automatické zastavenie nahrávania videa alebo zlyhanie cyklického nahrávania videa 

Automatické zastavenie záznamu videa je pravdepodobne spôsobené nesúladom medzi obrovskými 

dátami vo vysokom rozlíšení HD a nízkou rýchlosťou čítania a zápisu na pamäťovú kartu. V takom 

prípade použite vysokorýchlostnú kartu TF, napríklad C10. Výpadok cyklického záznamu videa je 

pravdepodobne spôsobený tým, že je povolená funkcia gravitačného snímania a všetky súbory na 

pamäťovej karte sú uzamknuté. V takom prípade deaktivujte funkciu gravitačného snímania a 

naformátujte pamäťovú kartu. (prípadne si odzálohujte videá) 

 



Nekonzistencia medzi skutočným trvaním cyklického záznamu videa a nastavenou hodnotou 

Skontrolujte, či je funkcia detekcie pohybu povolená alebo nie, pretože trvanie záznamu videa v 

režime detekcie pohybu závisí od toho, či sa nejaký pohybujúci sa objekt nachádza alebo nie pred 

objektívom 

Nejasné videá 

Skontrolujte, či na objektíve nie sú nečistoty alebo odtlačky prstov, a pred natáčaním videa objektív 

vyčistite. 

Nestabilný videoefekt 

Účinok videozáznamu závisí vo veľkej miere od svetelných podmienok (napríklad podsvietenie, 

predné osvetlenie a intenzita svetla). 

Pásy na videu 

Je to z dôvodu nesprávne nastavenej „Frekvencie zdroja svetla“. Priemerná frekvencia zdroja svetla je 

„50Hz“. 

V prípade pádu alebo zrážky 

Krátkym stlačením tlačidla „RESET“ reštartujete videorekordér do auta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správna likvidácia tohto produktu. 

 
 
Toto označenie znamená, že tento výrobok by 
nemal vyhodený spolu s ostatným domovým 
odpadom v rámci celej EÚ.  
 

Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí pri nekontrolovanej 
likvidácii odpadu, nemôžu byť vyhodené do domového odpadu. Musíte ich zlikvidovať v súlade 
s príslušným lokálnymi predpismi alebo odovzdať výrobcovi alebo predajcovi, ktorý preberie túto 
zodpovednosť za Vás.   
 
VAROVANIE!  
Konštrukcia výrobku a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Týka 
sa to najmä parametrov technický, softvérových a užívateľského manuálu.  Užívateľská príručka slúži 
k všeobecnej orientácii v rámci produktu. Výrobca a distribútor nepreberajú žiadnu zodpovednosť 
alebo náhradu za akékoľvek nepresnosti vyplývajúce z chýb v popisoch v tejto používateľskej 
príručke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

MANTA S.A. týmto prehlasuje, že zariadenie DVR301H je v súlade so smernicami: EMC 2014/30 / 

EÚ. Plné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webových stránkach výrobcu na adrese: 

www.manta.com.pl 

Servisná infolinka 

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl 

od pondelka do piatku od 9.00-17.00 

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia. 

Domovská stránka: www.manta.com.pl 

Webová stránka technickej podpory: www.manta.info.pl 

(alebo kontaktujte servisné resp. reklamačné oddelenie Vašeho predajcu) 

FOR MANTA EUROPE 

Výrobca: MANTA S.A., ul. Matuszewska 14, budova C5 03-876 Varšava 
Dovozca/Distribútor: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava, Slovenská 

republika 
Subjekt oprávnený na zostavenie súboru technickej dokumentácie: MANTA S.A., ul. Matuszewska 

14, budova C5 03-876 Varšava 
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