
70mai Dash Cam Lite 
uživatelský manuál



Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku. 

Děkujeme, že jste si vybrali produkt 70mai 
Mini Cam Lite. 
Kamera  70mai Dash Cam Lite je vybavena profesionálním čipem 
pro záznam videa a obrazem pro pořizování vysoce kvalitních 
videí.

Uživatelská příručka
Pro získání online příručky načtěte níže uvedený QR kód. 

Aktivace kamery 70mai Dash Cam Lite 
70mai Dash Cam Lite musí být aktivovaná v aplikaci 70mai. V 
obchodě Google Play (Android) nebo App Store (iOs) vyhledejte 
"70mai", aplikaci nainstalujte. 

Nebo můžete naskenovat níže uvedený QR kód. 
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Vyberte možnost „Přidat zařízení“ v aplikaci 70mai a dokončete 
aktivaci podle pokynů.

Přehled produktu
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Funkční tlačítka

Tlačítko spuštění

Reproduktor
� 

kamera 

USB rozhraní� 

Slot paměťové karty� 

Instalace
Nainstalujte produkt následujícím způsobem.

l. Instalace elektrostatické samolepky

Nejprve očistěte čelní sklo a poté umístěte elektrostatickou samolepku na 
doporučenou oblast, jak je znázorněno na obrázku. Vyberte rovné a 
hladké místo, vyhlaďte všechny vzduchové bubliny, které vznikly 
mezi nálepkou a sklem.

2. Instalace konzoly pro upevnění

Nasaďte konzolu pro upevnění do kamery dle obrázku níže.  Správné 
zasunutí je doprovázeno cvaknutím. Ujistěte se, že je držák umístěný 
správně. 



3. Připevnění kamery

Odlepte ochrannou fólii umístěnou na konzoly pro upevnění 
kamery. Konzolu kamery umístěte na střed elektrostatické
samolepky a přitiskněte k elektrostatické samolepce. 

Ujistěte se, že tělo fotoaparátu je rovnoběžně se zemí. Stiskněte 
držák a pevně jej připevněte k elektrostatické nálepce.
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4. Napájení zařízení
Do portu pro napájení zasuňte kabel, veďte napájecí kabel podél 

horní části čelního skla, poté dolů podél sloupku až k palubní
desce spolujezdce. Kabel veďte okolo přihrádky až k cigaretovému 

zapalovači, aby byl napájecí konektor v blízkosti zapalovače 

cigaret.  Připojte napájecí kabel k redukci a vložte do cigaretového 

zapalovače. 

Poznámka: V závislosti na vozidle může být zásuvka zapalovače cigaret umístěna v jiné 
poloze. Výše uvedený obrázek slouží pouze pro ilustraci. 

5. Úprava úhlu
Zapněte kameru a ujistěte se, že kamera směřuje rovně. Může 
správný úhel nastavit pohybem nahoru, dolů.   

Příslušenství
Zařízení lze používat společně se 70mai GPS 70mai Mount Holder 
(prodává se samostatně).

Naskenováním níže uvedeného QR kódu získáte online 
uživatelskou příručku.



Bezpečnostní opatření
Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte všechna 
bezpečnostní opatření a pokyny, abyste zajistili správné a bezpečné 
používání.
1. Tento produkt zaznamenává videa mimo pohybující se vozidlo. 
Nechrání řidiče a cestující před nehodami. Neneseme žádnou 
odpovědnost, pokud se uživatel stane účastníkem dopravní nehody a / 
nebo ponese jakoukoli ztrátu v důsledku selhání produktu, ztráty 
informací nebo provozu produktu.

2. Kvůli rozdílům v typech vozidel, stylu jízdy, prostředí a dalších 
rozdílech nemusí některé funkce nebo celý produkt fungovat správně. 
Zařízení nemusí správně nahrávat kvůli ztrátě zdroje energie, 
abnormálním teplotám, vlhkosti, kolizím, poškození karty TF a dalším 
důvodům. Neexistuje žádná záruka, že tato kamera bude fungovat 
normálně za všech okolností. Videa zaznamenaná touto přístrojovou 
kamerou slouží pouze pro informaci.

3. Nainstalujte tuto kameru správně a nezakrývejte zorné pole řidiče 
ani neblokujte airbag vozidla, aby nedošlo k poruše produktu nebo 
zranění osob. Udržujte kameru ve vzdálenosti nejméně 20 cm od řidiče 
a cestujících. Nesprávná instalace výrobku může způsobit poruchu 
výrobku a zranění. 

4. Používejte přiloženou nabíječku do auta, napájecí kabel a další 
příslušenství, aby nedošlo k poruše produktu v důsledku 
nekompatibility. 70mai nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo 
škody způsobené použitím neoriginální nabíječky do auta nebo 
napájecího kabelu.

5. Paměťová karta není součástí balení. Kartu si musíte dokoupit 
samostatně.  

6. Použijte TF paměťové karty s kapacitou 16 GB - 64 GB a 
rychlostní třídou 10 nebo vyšší. Kartu před zaznamenáváním 
naformátujte. 

7. Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, když je kamera 
zapnutá. 

8. Po opakovaném použití se paměťová karta může poškodit. 
Vyměňte kartu včas, abyste mohli dále nahrávat. Neneseme žádnou 
odpovědnost za vady způsobené vadnými kartami.

9. Kamera obsahuje vestavěnou baterii, která nelze vyjmout. 
Zařízení nerozebírejte sami. Baterie nesmí být vystavena 
přehřátí,horkému prostředí, jako je sluneční světlo, oheň apod. Při 
nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu, proto ji lze 
vyměnit pouze za baterii stejného nebo ekvivalentního typu. 

10. Zařízení by nemělo být vystaveno kapičkám vody nebo 
stříkající vodě. Udržujte zařízení v suchu, aby nedošlo k selhání 
baterie.

11. Pokud je baterie zdeformovaná, nafouklá nebo vytéká, 
okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte zákaznický servis.

12. Produktem netřeste ani na něj netlačte. Silný náraz nebo 
otřesy mohou způsobit neopravitelné poškození produktu.

13. Nečistěte tento produkt chemickými rozpouštědly nebo čisticími 
prostředky. 

14. Udržujte tuto kameru v dostatečné vzdálenosti od silných 
magnetických polí, protože by mohly způsobit její poškození.

15. Nepoužívejte tuto přístrojovou kameru v prostředích s 
teplotami nad 60 °C nebo pod -10 °C. 



16. Pamatujte, že teplota krytu se zvyšuje, když je zařízení v provozu.

17. Používejte tuto přístrojovou kameru pouze v rozsahu 
povoleném zákonem. 

Specifikace: 
Model: Midrive D08 
Snímač: SONY IMX307 
Rozlišení: 1920x1080 px
Kamera: úhel záberu 130' 
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ 2.4GHz 
G-senzor: senzor zrychlení
Podporované paměťové karty: MicroSD karty a kapacitou 
16-64GB, Class 10 a rychlejší
Podporované OS: Android 4.4 a novější, iOS 9.0 a novější
Napájení: z cigaretového zapalovače, 5V/1,5A
Typ baterie:  LI-Pol 500 mAh

Provozní teplota: -10°C - 60°C 
Rozměry: 82 x 58.2 x 40.5 mm 

FCC 

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou 
za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě platnosti oprávnění uživatele k 
provozování zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální 
zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, 
aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v 
domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat 
vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu 
s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje 
však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto 
zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, 
což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit 
se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:
- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen 
přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního 
technika.
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím 
dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení 
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které 
může způsobit nežádoucí provoz.
Toto zařízení splňuje limity vystavení radiaci FCC stanovené pro 
nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a 
provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi vysílačem a vaším tělem. 
Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s 
jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.



Obsah balení

1. 70mai Dash Cam Lite x 1 
2. USB Napájecí kabel x 1 
3. Nabíječka  x 1 
4. Montážní konzola  x 1 
5. Elektrostatická nálepka x 1 
6. Lepicí štítek x 1
7. manuál     x 1

Service: help@70mai.com 
For further information, please go to www.70mai.com 
Manufacturer: 70mai Co., Ltd. 
Address: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, 
Shanghai, Chi na 
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