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POPIS ZAŘÍZENÍ 

 

◆  Přední pohled 

 

 

 

1. Čočka    

 

 

◆  Zadní pohled 

 

 

 

 

 

2. Displej  3. Zap/Vyp  4. Nahoru  5.Menu  6. OK  7 Mode.  8. Dolů.  
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◆  Boční pohledy 

 

 

 

9. Slot na microSD   10. HDMI 

                  

 

◆  Spodní a horní pohled 

 

 

 

11. Mikrofon  12. Reproduktor  13 Reset 

14. vstup GPS antén  15. AV výstup  16. úchyt na držák  17. USB (napájení) 
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NASTAVENÍ 

 

◆  Vložení paměťové karty 

1. Dle nákresu na kameře vložte microSD kartu do příslušeného slotu. Chybné nebo 

hrubé vložení paměťové karty může vést k jejímu poškození nebo poškození slotu na 

microSD. 

2. Na vloženou microSD kartu se budou ukládat veškeré pořízené záznamy. 

3. Pokud zařízení nerozpozná paměťovou kartu, vyjměte ji a vložte znovu. Pokud 

problém přetrvává, může být chyba v microSD kartě. Vyzkoušejte její funkčnost v počítači 

nebo použijte jinou kartu. Pokud karta vykazuje chyby, ale je v PC detekována, 

neformátujte ji a to buď v PC, nebo v kameře.  

 

◆  Zapnutí a vypnutí zařízení 

Pro zapnutí stiskněte tlačítko Napájení  (3). Vypnutí provedete delším stiskem 

stejného tlačítka. Kamera je vybavena vnitřní baterií, pro úspěšné zapnutí musí být tedy 

dostatečně nabitá. 

 

◆  Reset 

Pokud se začne kamera chovat nestandardně, použijte tlačítko Reset (3) na spodní 

straně kamery. Kameru lze resetovat pouze v zapnutém stavu.  

 

◆  Režimy 

Tato palubní kamera má k dispozici 3 režimy: Video, Foto a Přehrávání. Mezi režimy lze 

přepínat stisknutím tlačítka Mode  (7). 

 

◆  Menu a nastavení 

Stisknutím tlačítka Menu  (5) v režimu foto nebo video vyvoláte nabídku nastavení. 

Opakovaným stisknutím tlačítka Menu  (5) lze přepínat mezi nastavením 1x obrazu 

(v režimu video se zobrazí nastavení video záznamu, v režimu foto nastavení focení) a 

2x systémovým nastavení. Tlačítka Nahoru (4) / Dolů (8) slouží k pohybu v nabídce 

zvoleného nastavení, tlačítko OK (6) k potvrzení volby, tlačítko Menu  (5) k zavření 

nabídky nastavení. 

 



-=PALUBNÍ FULL HD KAMERA E08=-   

 
w w w . c e l - t e c . c z  

 

Strana 6 

◆ Nastavení video záznamu 

 

 

Rozlišení (Resolution)： 

Na výběr jsou 4 možná rozlišení: 1080FHD / 720P / WVGA / VGA 

1080FHD: 1920x1080p | 30fps; 720p: 1280x720p | 60fps; WVGA: 848x480 | 30fps;    

VGA: 640x480 | 30fps 

 

Záznam do smyčky (Loop recording): 

Toto nastavení zapne nahrávání do smyčky (po zaplnění paměťové karty budou 

přehrávány nejstarší soubory – kromě uzamčených) a také nastaví délku jednotlivých 

záznamů. Nastavit lze: Off (Vypnuto) / 2 minuty / 3 minuty / 5 minut 

 

Časosběr (Time Lapse): Pořizuje časosběrná videa s nižším snímkováním: 10Fps, 5Fps, 

2Fps, Vypnuto. Toto nastavení šetří místo na kartě, využití však najde spíše v pořizování 

nevšedních videí, kupř. plující mraky, rodinná videa atd. 

 

WDR (Wide dynamic range): Díky funkci WDR se kamera lépe vypořádává se scénami 

obsahující extrémní světelné podmínky, jako jsou např. stíny v osvětleném prostoru, 

postava stojící pod nočním osvětlením, zdroj světla v pozadí, noční provoz na veřejných 

komunikacích. Funkci WDR můžete zapnout - On/vypnout - Off. 

 

Detekce pohybu (Motion Detection): 

Nastavení zapnuto aktivuje funkci detekce pohybu. Pokud kamera detekuje 

před čočkou pohyb, spustí záznam. Po 10 sekundách od posledního zaznamenaného 

pohybu se záznam ukončí. Nevhodné pro běžný provoz, kdy chcete zaznamenávat 

celou jízdu! Tato funkce nalezne využití například během stání na parkovišti – při pohybu 

před vozidlem kamera spustí záznam a natočí tak případné poškození vozidla apod. Pro 

celodenní hlídání je nutno mít kameru trvale pod napětím. U některých aut jsou 

autozapalovače pod napětím i když nejsou klíčky v zapalování. Kamera je velice citlivá a 

zachytí i zpětný odraz od čelního skla  - pokud je v autě pohyb. 
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Černá skříňka (Power on record): 

Při zapnutí této funkce se automaticky spustí záznam po nastartování automobilu – 

kamera detekuje el. napětí (kamera musí být připojena do autoadaptéru). Pokud tuto 

funkci vypnete, kamera se pouze zapne, ale nespustí záznam. Volby Off/On  (Vyp/Zap). 

 

Zpoždění vypnutí (Power off delay): 

Kamera se vypne při odpojení přívodu el. energie (vypnutí automobilu) po nastaveném 

čase:  Off (Vypnuto) / 10 sekund / 20 sekund / 30 sekund. Pokud je zásuvka 

autozapalovače trvale pod napětím, je nutno kameru vypnout manuálně nebo vytáhnout 

adaptér z autozapalovače. V opačném případě bude neustále nahrávat. 

 

Zpoždění zapnutí (Power on delay): 

Kamera se zapne po uplynutí nastaveného času od přívodu el. energie (nastartování 

automobilu): Off (Vypnuto) / 10 sekund / 20 sekund / 30 sekund. 

 

Audio záznam (Record audio): 

Zapnutí a vypnutí mikrofonu.  

Pozn.: Pokud mikrofon vypnete, nebude během nahrávání zaznamenáván zvuk. Lze jej 

však za jízdy zapnout nebo vypnout rychlou volbou – spodní šipka > tl. č. 8 

 

Časová známka (Date Stamp):  

Pokud tuto volbu zapnete, zobrazí se ve video záznamech datum a čas pořízení. 

 

G-sensor: 

Nastavení citlivosti G-Senzoru (senzor rozpoznávající pohyb kamery). 

Hodnoty nastavení citlivosti: Vypnuto / Nízká / Střední / Vysoká. Kamera automaticky 

spustí záznam při zaznamenání pohybu kamery (např. náraz, prudké brždění, náhlé 

zrychlení) a uzamkne jej proti přepsání. Pozn.: Pokud již záznam probíhá, uzamkne jej.  

 

◆  Systémové nastavení 
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 Datum a čas (Date/Time):  

Nastavení aktuálního data a času. 

Výchozí formát data je YY / MM / DD (rok / měsíc / 

den). Hodnoty se mění pomocí tlačítek Nahoru (4) a 

Dolů (8), tlačítkem OK (6) potvrdíte volbu a 

posunete se na další položku.  

Ve spodní části nastavení lze změnit formát 

zobrazení data. 

 

SPZ v obraze (Plate nunber On Movie): 

Pomocí tohoto nastavení lze vložit registrační značku vašeho vozidla do obrazu videa. 

Nastavení se provádí pomocí tlačítek Nahoru (4) a Dolů (8), tlačítkem OK (6) potvrdíte 

volbu a posunete se na další položku. Celkem 8 pozic, poslední se u nás nevyplňuje. 

 

Časové pásmo: (Time Zone Setting) 

Slouží pro nastavení GPS času – Česko +1  (v letním čase +2)  

 

Automatické vypnutí (Auto Power Off): 

Nastavení času, po kterém se kamera v nečinnosti vypne. 

Možnosti: Vypnuto / 3 minuty / 5 minut / 10 minut 

 

Tóny (Beep sound): 

Vypnutí / zapnutí tónů při stisknutí tlačítek. 

 

Jazyk (Language): 

Nastavení jazyka menu. Defaultně je nastavena Čeština.  

 

TV režim (TV Mode): 

Toto nastavení se týká sledování pořízených záznamů prostřednictvím TV. 

U nás je standard PAL, moderní televizory již však detekují signál automaticky, 

není tedy potřeba toto nastavení měnit. 

Frekvence (Frequency): 

Nastavení světelné frekvence snímku. Na výběr je 60 Hz a 50 Hz. V české elektrické síti 

nízkého napětí nalezneme střídavé napětí o frekvenci 50 Hz, proto kvůli interferenci 

doporučujeme nastavit 60 Hz. 

 

Spořič obrazovky (Screensavers): 

LCD displej přejde do pohotovostního režimu po nastaveném čase. 

Na výběr jsou tyto hodnoty: Vypnuto / 3 minuty / 5 minut / 10 minut. 

 

Expozice (Exposure): 

Nastavení expozice se používá, pokud zjistíte, že je scéna příliš tmavá nebo naopak 

přesvícená. Nastavit je možné hodnoty od -2 do +2. 
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Vyvážení bílé (White Balance): 

Vyvážení bílé lze nastavit na následující prostředí: 

Auto (automatický režim) / Denní světlo / Zataženo / Žárovka / Zářivka. 

 

Formát: 

Smaže veškerý obsah vložené paměťové karty. Nejprve je nutné potvrdit volbu „SD karta“, 

poté pokud chcete pokračovat ve formátování zvolit „OK“, v případě, že jste si formát 

rozmysleli, vyberte „Zrušit“. 

 

Tovární nastavení (Default Setting): 

Obnoví veškeré nastavení na původní hodnoty. Tuto volbu doporučujeme, pokud se 

kamera chová nestandardně. 

 

Verze (Version): 

Zobrazí verzi firmwaru vaší kamery. V době aktualizace manuálu: AT-2014 1124 V3.0 

 

◆  Nastavení focení 

Nejprve je nutné se přepnout do režimu foto pomocí tlačítka Mode  (7). V tomto 

režimu pak stiskněte tlačítko Menu  (5) pro vstup do nastavení.  

 

Velikost obrazu (Resolution): 

Na výběr jsou tato možná rozlišení: 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2MHD / VGA / 1,3 

12M: 4032x3024, 5M: 2592x1944; 3M: 2048x1536; 2MHD: 1920x1080  

 

Režim focení (Capture Mode): 

V tomto nastavení je možné zvolit, zda bude snímek pořízen okamžitě nebo po určité 
době (samospoušť). Volby: Jednotlivé, 2s, 5s, 10s 

 

Sekvenční focení (Sequence): 

Pokud tuto funkci zapnete – volbou „On“, po stisknutí tlačítka OK (6) ve foto režimu budou 
pořízeny 3 snímky ihned po sobě.  
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Kvalita (Quality): 

Nastavení kvality fotografií. 

Možnosti jsou: Vysoká, Normální, Ekonomická (ekonomická kvalita – kompromis mezi 
kvalitou a velikostí snímků). 

 

Ostrost (Sharpness): 

Nastavení ostrosti snímků. Možnosti jsou: Nejvyšší, Normální, Jemná 

Barva (Color): 

Nastavení barevného podání snímků. 

Možnosti jsou: Normal (barevné snímky), Black & White (černobílé snímky), Sepia 
(sépiové snímky). 

 

Quick Review - Rychlý náhled: 

Nastavení času, po který zůstane ihned po vyfocení zobrazený náhled snímku. 

 

Možnosti jsou: Off (Vypnuto), 2 sekundy, 5 sekund. 

 

Date Stamp - Časová známka: 

Nastavení časové známky v obraze fotografií. 

Možnosti jsou: Off (Vypnuto), Date (pouze datum), Date/time (Datum a čas). 

 

◆  Možnosti přehrávání 

Vstupte do režimu přehrávání pomocí tlačítka Mode (7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazí se náhled pořízených snímků. Tlačítky Nahoru (4) a Dolů (8) lze snímky 
procházet. Tlačítkem OK (6) zobrazíte vybraný snímek. U video záznamů slouží tlačítko 
OK (6) jako přehrát/pauza. Během přehrávání lze záznamy rychle přetáčet 
dopředu/dozadu (2x, 4x, 8x) pomocí tlačítek Nahoru (4)/Dolů (8).  

Po stisknutí tlačítka Menu  (5) se zobrazí nabídka: 
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Vymazat (Delete) 

- Delete Current – (Vymazat aktuální): smaže aktuálně zobrazený snímek 

- Delete All – (Vymazat vše): smaže všechny pořízené snímky 

 

Chránit (Protect) 

Uzamknout aktuální: uzamkne aktuálně zobrazený snímek proti přepsání 

Odemknout aktuální: odemkne aktuálně zobrazený snímek proti přepsání 

Uzamknout vše: uzamkne všechny snímky proti přepsání 

Odemknout vše: odemkne všechny snímky proti přepsání 

Prezentace (Slide Show) 

- 2 sekundy: automatické prohlížení snímků po 2 sekundách 

- 5 sekund: automatické prohlížení snímků po 5 sekundách 

- 8 sekund: automatické prohlížení snímků po 8 sekundách 

OVLÁDÁNÍ KAMERY 

 

◆  Video a foto 

Manuální spuštění záznamu se provádí pomocí tlačítka OK (6), zastavení záznamu 

stejným tlačítkem. Stejným tlačítkem se také pořizují fotografie. 

Pozn.: Vždy se ujistěte, že jste ve vámi požadovaném režimu. 

 

◆  Uzamčení záznamu 

Během nahrávání lze rychle uzamknout aktuální záznam stisknutím tlačítka Menu  

(5). V pravém horním rohu displeje se zobrazí ikona klíče. 

 

◆  Záznam zvuku 

Během záznamu lze rychle vypnout/zapnout mikrofon, tedy nahrávání zvuku. 

Vypnutí/zapnutí mikrofonu se provádí stiskem tlačítka Dolů (6). Stav znázorňuje ikona 

mikrofonu v pravém dolním rohu displeje. 

 

◆  Zoom 

Tato palubní kamery je vybavena funkcí zoom (přiblížení). Přiblížit obraz umí až 4x. 

Během záznamu nebo v pohotovostním stavu lze zoom ovládat pomocí tlačítek Nahoru 

(přiblížení) (4) a Dolů (oddálení) (8). 

 

◆  Připojení k PC 

Po připojení kamery k PC vás zařízení vyzve k zvolení režimu připojení: 

 

o Vyměnitelný disk: vhodné pokud chcete procházet obsah vložené paměťové karty. 

o Webkamera: pro využití jako webkamera. 

o Video: pro pokračování v normálním režimu kamery 
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◆  HDMI  

HDMI kabel využijete při připojení kamery k televizoru. Pomocí HDMI se přenáší jak obraz, 

tak zvuk. Stejným způsobem lze využít AV výstup.  
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GPS 

Součástí balení je anténa GPS. Jednotka je na 1,5m dlouhém kabelu, zakončeném 

konektorem (Jack). Konektor zapojte do kamery: zdířka GPS (14). Jednotku pak umístěte 

na viditelné místo, kupř. na palubní desku nebo pod ni. GPS anténu můžete připevnit 

pomocí oboustranné lepicí pásky (již připravena na jednotce). 

V menu kamery se nemusí nic nastavovat. Kamera sama detekuje GPS modul, což se 

projeví zobrazením ikony bílého satelitu se žlutým pozadím v pravém horním rohu LCD. 

Jakmile je navázán kontakt s družicí, bílá ikona se změní v modrou – žluté pozadí 

zůstává. 

 

vyhledávání družice:                    nalezení družice: 

 

Video lze přehrávat na jakémkoliv přehrávači. Mezi nejrozšířenější patří KM player nebo 

VLC player, ty mají veškeré nezbytné kodeky pro přehrávání integrované. Nelze však jimi 

zobrazovat rychlost a polohu, tedy GPS údaje v souboru nedokáží zpracovat. 

 

Aby bylo možné sledovat video, rychlost a mapu, je nezbytné nainstalovat resp. spustit na 

PC program přibalený na mini CD. Naleznete jen ve složce TPS 

 

spusťte soubor TPS.exe. 

 

Zobrazí se Vám rozhraní přehrávače, v němž vyberte soubory k přehrání. Zvolte tlačítko 

„File“ v pravém horním rohu okna. Z adresářové struktury vyberte video soubory, označte 

je a zvolte „Otevřít“.  

 

 

Video soubory se zobrazí ve střední části pravého sloupce rozhraní, odtud je lze spouštět. 
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Na obrazovce je zobrazen videozáznam (vlevo nahoře) a pod ním úroveň přetížení (G). 

Vpravo je zobrazena trasa vozidla na Google mapě, přičemž lze přepínat mezi základním 

a leteckým zobrazením (volby v pravém horním rohu). Na ručičkových ukazatelích lze 

sledovat aktuální rychlost a směr vozidla. 

 

 

 

 

Pokud se objeví hláška Render Error, znamená to, že potřebujete do PC nainstalovat 

potřebný kodek. 

Doporučujeme kupř. K-lite Mega Codec Pack, jenž lze stáhnout ze serveru: Stahuj.cz 

nebo slunecnice.cz. 

Na CD jsou kodeky jen pro OS Xp. 

Nejnovější verzi přehrávacího softwaru si můžete stáhnout z našich stránek: 

http://www.cel-tec.cz   vyhledejte kameru E08 - záložka: „Dokumentace ke stažení“ 

Zde naleznete aktuální firmware, přehrávací software, manuál v pdf. 

 

Přehrávač je nutné stáhnout celý včetně podsložek na pevný disk PC a odtud spouštět. 

Pro plynulé přehrávání doporučujeme i přehrávaná videa nejprve zkopírovat na pevný 

disk. (Přehrávání souborů přímo z kamery za použití propojovacího kabelu může způsobit 

trhaná videa, rozchod audio a video stopy atp.) 

 

 

http://www.cel-tec.cz/
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální firmware a technickou podporu naleznete na 

www.cel-tec.cz 

 

 

 

 

Zboží není vhodné pro děti do 3 let. 

Prodejce:  VARIANT plus, spol. s r.o. 

      

LCD displej 2.7“ TFT 

Senzor 3M CMOS 

Úhel záběru 170° čočka: A+HD Wide Angle Lens 

Video rozlišení 1080P / 720P / WVGA / VGA 

Video/Foto formát MOV/ JPG 

Záznam do smyčky 2min/3min/5min 

Paměť MicroSD karty až 32GB 

USB  USB1.1/2.0 

Napájení DC DC 5V, 1500mA 

Frekvence 50HZ/60HZ 

Baterie 400mAh 

Spotřeba energie 

 

220mA 

Mikrofon/reproduktor ano 

Provozní teplota 0-50 °C 

http://www.cel-tec.cz/

