
70mai Smart Dash Cam 1S 
Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Přehled produktu

Mikrofon Indikátor

Reproduktor Kamera Tlačítko napájeníŠroub

Port USB

Upevňovací držák

Slot pro TF kartuReset



Instalace

1. Nainstalujte elektrostatickou nálepku

Vyčistěte čelní sklo a nalepte elektrostatickou nálepku na 
doporučené místo, jak je znázorněno obrázku vpravo.

Ujistěte se, že jste odstranili vzduchové bubliny mezi nálepkou 
a sklem.

2. Nalepte držák kamery na čelní sklo

Odstraňte ochranný kryt z držáku a nalepte základnu držáku na 
střed elektrostatické nálepky. Ujistěte se, že tělo vaší palubní 
kamery je rovnoběžné se zemí.

Zatlačte na držák, abyste jej pevně připevnili k elektrostatické 
nálepce.

3. Připojte kabel USB do zásuvky zapalovače cigaret

Zarovnejte kabel s horním okrajem čelního skla a upevněte jej 
podél strany spolujezdce a odkládací přihrádky, jak je 
znázorněno vpravo.

Připojte kabel k napájecímu adaptéru a zasuňte adaptér do 
zásuvky zapalovače cigaret.

Poznámka: Zásuvka zapalovače cigaret může být ve vašem autě umístěna 
odlišně. Obrázek je pouze ilustrační.



Hlasové příkazy

Kamera umožňuje rychlé ovládání pomocí hlasových příkazů. Je-li kamera spuštěna a vy vyslovíte rychlý 
příkaz, spustí se odpovídající funkce. Podporovány jsou následující hlasové příkazy:

Rychlé pořízení fotografie

Zaznamenání nouzového videoklipu a jeho 
uložení do samostatné složky událostí.

FunkceHlasový příkaz

Take picture

Record video

Klíčové funkce

Kamera má pouze jedno tlačítko, kterým je vypínač. K různým funkcím lze přistupovat tak, 
že pro každou funkci několikrát stisknete vypínač.

Obnovení továrního nastavení

Formátování paměťové karty

Vypnutí kamery

Zapnutí kamery

Zapnutí / vypnutí Wi-Fi

FunkceAkce

Stiskněte jednou

Stiskněte třikrát za sebou

Stiskněte pětkrát za sebou

Stiskněte a držte

Stiskněte krátce



Wi-Fi hotspot 70 mai Smart Dash Cam 1S:

Název hotspotu: 70mai_d06_XXXX (Název hotspotu si prosím zkontrolujte na štítku na zařízení.) 

Výchozí heslo: 12345678

Informace k připojení naleznete v online uživatelské příručce.

Instalace aplikace

Produkt používejte spolu s aplikací 70mai. Chcete-li aplikaci stáhnout a nainstalovat, 
vyhledejte „70mai“ v Obchodě Google Play (Android) nebo App Store (iOS).
Aplikaci si můžete také stáhnout naskenováním QR kódu níže:

Uživatelská příručka

Naskenováním níže uvedeného QR kódu získáte online uživatelskou příručku. 
Při používání produktu se řiďte pokyny v uživatelské příručce.



Bezpečnostní opatření

1. 70mai Smart Dash Cam 1S zaznamenává videa vně jedoucího vozidla. Nemůže ochránit řidiče 
a cestující před případnými nehodami. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud se uživatel zaplete do 
jakékoli dopravní nehody a/nebo utrpí jakoukoli ztrátu v důsledku selhání produktu, ztráty informací 
nebo ovládání produktu.

2. Kvůli rozdílům v typu vozidla, preferencích jízdy, prostředí a dalších rozdílech nemusí části produktu 
nebo celý produkt za určitých okolností fungovat normálně. Zařízení nemusí normálně nahrávat kvůli 
ztrátě zdroje energie, abnormálním teplotám a/nebo vlhkosti, kolizi, poškození TF karty a dalším 
důvodům. Nezaručujeme, že všechna zaznamenaná videa budou v jakékoli situaci zcela uložena. 
Obrázky zaznamenané tímto produktem jsou pouze orientační.

3. Nainstalujte produkt správně. Neblokujte výhled řidiče. Nezakrývejte airbag. Udržujte produkt ve 
vzdálenosti alespoň 20 cm od řidiče a cestujících. Nesprávná instalace produktu může způsobit selhání 
produktu a zranění.

4. Udržujte tento výrobek mimo dosah silných magnetických polí, aby nedošlo k jeho poškození.
5. Aby nedošlo k poškození TF karty, nevkládejte ani nevytahujte TF kartu, když je produkt v provozu
6. Použijte kartu TF s úložnou kapacitou mezi 16 GB a 64 GB a rychlostí čtení a zápisu ne nižší než 

Class10. Před použitím TF kartu naformátujte.
7. TF karta se může opakovaným použitím poškodit. Vyměňte TF kartu včas, aby byl zajištěn správný 

záznam. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu způsobenou vadnými TF kartami.
8. Produkt může zaznamenávat a ukládat záběry dopravních nehod, ale nezaručujeme, že všechny záběry 

nehody budou zaznamenány a uloženy. Drobné kolize nemusí být senzorem detekovány, a proto nemusí 
dojít k umístění záznamu mezi záběry událostí.

9. Nepoužívejte tento výrobek při teplotách vyšších než 60°C nebo nižších než -10°C.
10. Pokud není zařízení delší dobu používáno, baterie se může vybít. Při opětovném zapnutí zařízení můžete 

být požádáni o resetování času zařízení.
11. Netřeste zařízením a nevyvíjejte na něj tlak. Silný náraz nebo otřesy mohou způsobit nenapravitelné 

poškození produktu.
12. Nečistěte zařízení chemickými rozpouštědly nebo čisticími prostředky.
13. Používejte tento výrobek v souladu se zákonem.

14. Please note that the housing's temperature rises when the device is running.



Obsah balení

1. 70mai Smart Dash Cam 1S × 1
2. Kabel USB × 1
3. Napájecí adaptér × 1
4. Elektrostatická samolepka × 1
5. Tepelně odolné lepidlo (na upevňovacím držáku) × 1
6. Uživatelská příručka × 1

1.     70mai Smart Dash Cam 1S records videos outside of moving vehicles. It can't protect drivers and  
         passengers from any accidents. We shall not take any responsibility if the user gets involved in any   
         traffic accident and/or bear any loss due to product failure, information loss, or  product operation.
2.     Due to differences in vehicle type, driving preferences, the environment, and other differences, parts of 
         the product or the whole product may not work normally in some circumstances. The device may not 
         record normally due to loss of power source, abnormal temperatures and/or humidity, collisions, 
         damage to the TF card, and other reasons. We do not guarantee that all the recorded videos will be 
         saved completely in any given situation. The images recorded by this product are for reference only.
3.     Install the product correctly. Do not block the driver's vision. Do not obstruct the air bag. Keep the 
         product at least 20cm away from the driver and passengers. Incorrect installation of the product may 
         cause product failure and injury.
4.     Keep this product away from strong magnetic fields to avoid damage.
5.     Do not insert or pull out the TF card when the product is working to avoid damaging the TF card.
6.     Use a TF card with storage capacity between 16GB and 64GB, and reading and writing speed not lower 
         than Class10. Format the TF card before using it.
7.     TF card may be damaged after repetitive use. Replace TF cards in time to maintain proper recording. 
         We shall not bear any responsibility caused by failed TF cards.
8.     The product can record and save footage of traffic accidents, but we do not guarantee all accident 
         footage can be recorded and saved. Small collisions may not be detected by the sensor, therefore, the  
         footage may not be placed among the event videos.
9.     Do not use this product in temperatures higher than 60℃ or lower than -10℃.
10.   The battery may get discharged if the device is not used for a long time. You might be asked to reset 
         the device time when you power the device on again.
11.   Do not shake or press the product. Strong impact or shaking may cause irreparable damage to the 

 product.
12.   Do not clean this product by chemical solvents or cleansers.
13.   Use this product within the scope of the law.

14. Mějte prosím na paměti, že teplota krytu zařízení se při provozu zařízení zvyšuje.

Specifikace

Název modelu: Midrive D06
Rozlišení: 1080P, 30 snímků za sekundu
FOV: 130°
RAM: 512 Mb
Rozšířené úložiště: karta MicroSD, 16GB~64GB, Class10 nebo vyšší
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Provozní frekvence: 2412-2472 MHz
Maximální výstupní výkon: 15,20 dBm

Společnost 70mai Co.,Ltd tímto prohlašuje, že tato kamera 70mai Smart Dash Cam 1S je v souladu se 
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Servis: help@70mai.com
Další informace najdete na www.70mai.com
Výrobce: 70mai Co., Ltd
Adresa: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Shanghai, China

Dovozce:
Beryko s.r.o. 
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz




