
70mai Smart Dash Cam 1S 
Uživatelský manuál 



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

Přehled produktu

Mic Indikátor

reproduktor Kamera Tlačítko zapnutí/vypnutíŠroub

USB port

Montážní držák

Slot SD karetReset
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Instalace

1. Nainstalujte elektrostatický štítek

Vyčistěte čelní sklo a umístěte elektrostatický štítek na 
doporučenou plochu, jak je znázorněno na pravém obrázku.

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

2. Připevněte držák fotoaparátu k čelnímu sklu

Sejměte ochranný kryt z držáku a přilepte základnu držáku ke 
středu elektrostatické nálepky. Ujistěte se, že tělo kamery je 
rovnoběžné se zemí.

Stisknutím držáku jej pevně připojte k elektrostatickému štítku.

3. Připojte kabel USB k zásuvce zapalovače cigaret

Vyrovnejte kabel s horním okrajem čelního skla a upevněte jej 
podél boku spolujezdce a odkládací schránky, jak ukazuje 
obrázek vpravo.

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

Poznámka: Zásuvka zapalovače cigaret může být umístěna odlišně ve vozidle. 
Obrázek je poskytován pouze pro informaci.
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Hlasové příkazy

Dash Cam umožňuje rychlé ovládání pomocí hlasových příkazů. Pokud je spuštěn, pokud vyslovíte rychlý 
příkaz, spustí odpovídající funkci. Příkazy jsou podporovány pouze v anglickém jazyce. Podporuje následující 
hlasové příkazy:

Rychle zachytí snímek

Nahrává rychlý záznam a uloží 
odděleně do složky událostí.

FunkceHlasové příkazy

Take picture

Record video

Klíčové funkce

Dash Cam má pouze jeden klíč, který je vypínačem. K různým funkcím lze získat přístup stisknutím 
různého vypínače pro každou funkci.

Obnovit nastavení od výrobce

Formát paměťové karty

Vypnete Dash Cam

Zapnete Dash Cam

Zapnutí / vypnutí Wi-Fi

FunkceAkce

Stiskněte jednou
Stiskněte třikrát za sebou

Stiskněte pětkrát za sebou

Stiskněte a podržte

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

Název hotspotu ： 70mai_d06_XXXX （Zkontrolujte název hotspotu na štítku na zařízení） 

Výchozí heslo ： 12345678

Informace o navázání připojení naleznete v online uživatelské příručce.

Nainstalovat aplikaci

Použijte prosím produkt s aplikací 70mai. Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci, vyhledejte v obchodu 
Google Play (Android) nebo App Store (iOS) výraz „70mai“.
Nebo si můžete aplikaci stáhnout naskenováním kódu QR níže:

Uživatelská příručka

Naskenujte níže uvedený QR kód a získejte online uživatelskou příručku. Používejte prosím produkt 
podle pokynů v uživatelské příručce.
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Bezpečnostní opatření

1. 70mai Smart Dash Cam 1S zaznamenává videa mimo jedoucí vozidla. Nemůže chránit řidiče a 
cestující před nehodami. Nepřebíráme žádnou odpovědnost, pokud se uživatel účastní jakékoli 
dopravní nehody a / nebo ponese jakoukoli ztrátu způsobenou selháním produktu, ztrátou informací 
nebo provozem produktu.

2. V důsledku rozdílů v typu vozidla, preferencích při řízení, prostředí a dalších rozdílech nemusí části 
výrobku nebo celý produkt za určitých okolností fungovat normálně. Zařízení nemusí nahrávat 
normálně kvůli ztrátě zdroje energie, abnormálním teplotám a / nebo vlhkosti, kolizím, poškození karty 
TF a dalším důvodům. Nezaručujeme, že všechna zaznamenaná videa budou v dané situaci zcela 
uložena. Obrázky zaznamenané tímto produktem jsou pouze informativní.

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

4. Udržujte tento produkt mimo dosah silných magnetických polí, aby nedošlo k poškození.
5. Nevkládejte ani nevytahujte kartu TF, pokud produkt pracuje, aby nedošlo k poškození karty TF.
6. Používejte kartu TF s úložnou kapacitou mezi 16 GB a 64 GB a rychlost čtení a zápisu není nižší než 

Class10. Před použitím kartu TF naformátujte.
7. TF karta může být po opakovaném použití poškozena. Vyměňte karty TF včas, abyste zachovali 

správné nahrávání. Nebudeme nést odpovědnost způsobenou selháním karet TF.
8. Produkt může zaznamenávat a ukládat záběry z dopravních nehod, ale nezaručujeme, že všechny 

záběry z nehod lze zaznamenávat a ukládat. Senzor nemusí detekovat malé srážky, a proto záběry 
nemusí být umístěny mezi videa událostí.

9. Nepoužívejte tento produkt při teplotách vyšších než 60 ℃ nebo nižších než -10 ℃.
10. Baterie se může vybít, není-li zařízení delší dobu používáno. Při opětovném zapnutí zařízení budete 

pravděpodobně požádáni o resetování času zařízení.
11. Výrobek netřásejte ani netlačte. Silný náraz nebo otřesy mohou způsobit nenapravitelné poškození 

produktu.
12. Nečistěte tento produkt chemickými rozpouštědly nebo čistícími prostředky.
13. Používejte tento produkt v rozsahu zákona. 
14. Vezměte prosím na vědomí, že teplota zařízení se zvyšuje, když je zařízení v provozu. 

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

1. 70mai Smart Dash Cam 1S ×1
2. USB cable×1
3. Power adapter×1
4. Electrostatic sticker×1
5. Heat resistant adhesive (sticked to the mounting bracket)×1
6. User manual×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.

Specifikace

Název: Midrive D06
Rozlšení: 1080P, 30FPS
FOV: 130°
RAM: 512Mb
Rozšířené úložiště: MicroSD karty, 16GB~64GB, Class10 nebo vyšší
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Operační frekvence: 2412-2472MHz
Maximální výstupní výkon: 15.20dBm

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

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, China
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FCC

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit 
oprávnění uživatele k provozování zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 
předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při 
instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud 
není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. 
Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit zapnutím 
a zapnutím zařízení, doporučuje se uživatel, aby se pokusil odstranit rušení jedním nebo více z následujících 
opatření:
- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na obvodu, který se liší od obvodu, ke kterému je připojen přijímač. - Požádejte 
o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.
Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení 
nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, 
které může způsobit nežádoucí provoz.
Toto zařízení vyhovuje limitům expozice FCC záření stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení 
by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem. Tento 
vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem.
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