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POPIS TLAČIDIEL A ZÁSUVIEK 
 

1. Tlačidlo Hore 
2. Tlačidlo zmeny režimu 
3. Tlačidlo dole 
4. Mini USB napájací port 
5. Montážny otvor so závitom 
6. Tlačidlo napájania 
7. Slot pre kartu Micro SD 
8. Tlačidlo uzamknutia 
9. Tlačidlo ponuky 
10. Tlačidlo OK 
11. Reset 
 

  



POPIS FUNKČNÝCH TLAČIDIEL 

Vypínač 

Fotoaparát môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť stlačením a podržaním. 

 

Tlačidlo OK. 

V pohotovostnom režime jedným stlačením spustíte alebo zastavíte nahrávanie. 

V ponuke nastavení stlačte raz, aby ste potvrdili výber zmenenej možnosti. 

V režime prehrávania jedným stlačením spustíte / zastavíte prehrávanie. 

 

Tlačidlo ponuky 

V pohotovostnom režime krátkym stlačením aktivujete ponuku nastavení nahrávania. Druhým 

stlačením krátko prejdete na druhú časť systémových nastavení. 

V režime prehrávania krátkym stlačením prejdete do ponuky operácií so súbormi. 

 

Tlačidlo režimu 

V pohotovostnom režime krátkym stlačením prepnete medzi nahrávaním videa a prehrávaním 

zaznamenaného materiálu. 

 

Tlačidlo hore 

V ponuke nastavení krátko stlačte a vyberte príslušnú možnosť, ktorú chcete zmeniť. 

V režime prehrávania krátkym stlačením vyberiete záznamové súbory. 

 

Tlačidlo dole 

V režime nahrávania videa krátkym stlačením zapnete alebo vypnete hlasový záznam. 

V ponuke nastavení krátko stlačte a vyberte príslušnú možnosť, ktorú chcete zmeniť. 

V režime prehrávania krátkym stlačením vyberiete záznamové súbory. 

 

Tlačidlo zámku 

V režime nahrávania videa krátkym stlačením uzamknete aktuálne video. 

 

 

REŽIM NAHRÁVANIA VIDEA 

 

Fotoaparát automaticky vstúpi do režimu nahrávania videa a začne nahrávať po pripojení k  

nabíjačke do auta a zapnutí. Blikajúca červená bodka v ľavom hornom rohu označuje, že záznam sa 

začal. Stlačením tlačidla „OK“ zastavíte nahrávanie alebo spustíte nahrávanie znova. 

 

 

REŽIM PREHRÁVANIA ZÁZNAMOVÉHO MATERIÁLU 

 

Tento režim umožňuje prehrávanie nahrávaného videa alebo prezeranie fotografií. 

 

 

 



1. Zastavte nahrávanie videa a dvojitým klepnutím na tlačidlo režimu prejdite do režimu prehrávania. 

2. Stlačením a vyberte zo zoznamu zaujímavých nahrávok 

3. Stlačením OK zobrazíte zaznamenané video. 

 

V režime prehrávania stlačením tlačidla „MENU“ prejdete na nastavenia prehrávania: 

Odstrániť: Odstráni aktuálny zobrazený súbor alebo všetky súbory. 

Zamknúť: Zamknúť / Odomknúť aktuálne zobrazený súbor alebo Blokovať / Odomknúť všetky súbory. 

Prezentácia: 2 sekundy / 5 sekúnd / 8 sekúnd. 

 

 

NASTAVENIA (tlačidlo Menu) 

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo "MENU", aby ste prešli do nastavení režimu nahrávania 

videa, dvakrát stlačte tlačidlo "MENU" prejdite do nastavení systému. 

 

• Nastavenia režimu nahrávania: 

Rozlíšenie: Upravte rozlíšenie záznamu videa. 1080FHD, 720P, VGA. 

Slučkové nahrávanie: Táto funkcia umožňuje nastaviť dĺžku vašich video súborov na: 1/3/5 minúty, 

zábery budú rozdelené do krátkych videí vybranej dĺžky. Keď sa karta micro SD naplní, indikátor 

kamera automaticky vymaže najstarší záznam a nahradí ho aktuálnym záznamom. 

WDR: Povolenie / zakázanie širokého rozsahu dynamiky svetla. Funkcia vylepšuje nočné záznamy. 

Expozícia: Upravte hodnotu pre lepšiu citlivosť na svetlo. 

Detekcia pohybu: Táto funkcia umožňuje kamere začať zaznamenávať, keď je detekovaný pohyb. 

Zvuk: Zapnutie / vypnutie záznamu zvuku videa. 

Dátumová pečiatka: Povolenie / zakázanie značiek dátumu a času vo videosúboroch. 

Senzor preťaženia: Vypnutý / nízky / stredný / vysoký. Keď sa zistí preťaženie, napr. v čase 

pred kolíziou, kamera automaticky ochráni aktuálny záznam pred vymazaním a prepisom. 

Parkovací režim: Vypnutý / Zapnutý, Používa sa na ochranu vášho auta po zaparkovaní, s touto 

funkciou zapnutou po zaparkovaní auta a kamera, zostane v pohotovostnom režime, keď kamera 

zaznamená náraz, automaticky sa zapne a urobí krátke video, potom sa automaticky vypne. 

 

• Systémové nastavenia: 

Šetrič obrazovky: Of / 30 sekúnd / 1 minúta / 2 minúty. 

Automatické vypnutie: Vypnuté / 1 minúta / 3 minúty / 5 minút. 

Frekvencia: Nastavte svetelnú frekvenciu na 50 Hz alebo 60 Hz a stlačte OK. 

Pípnutie: Zapnutie / vypnutie. 

Jazyk: Slovenčina/ poľština / angličtina / Slovinsko / nemčina / Chorvátsko / Lotyšsko / Litva 

Dátum / čas: Zmeňte čas a dátum a potom stlačte OK na potvrdenie. 

Formát: Naformátujte kartu Micro SD. 

Predvolené nastavenie: Obnoví všetky nastavenia na pôvodné hodnoty z výroby. 

Verzia: Verzia firmvéru. 

 

 

 

 

 



USB 

 
Ak je kábel USB pripojený k počítaču, automaticky sa zobrazí ponuka USB. Existujú dva režimy: 

 

1: Jednotka USB:  V tomto režime máte prístup k videosúborom alebo fotografickým súborom; 

2: PC Camera: Tento režim zvoľte, ak chcete zobraziť svoje záznamové zariadenie USB, fotografovať 

alebo vytvárať videá v reálnom čase 

 

POKYNY NA NABÍJANIE BATÉRIE 

 
Poznámka: Fotoaparát je navrhnutý na dlhodobé fungovanie na napájanie z autozásuvky. 

Nepoužívajte zabudovanú batériu, pretože je určená iba na ukladanie súborov po zaparkovaní vozidla 

alebo v čase straty (poruchy) napätia zo zásuvky automobilu. Pri bežnom používaní by mala byť 

kamera napájaná z autozapaľovača. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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