Instrukcja obsługi
70mai Rearview Mirror Dash Cam Wide
(Midrive D07)
Należy przeczytać tą instrukcję ze zrozumieniem przed użytkowaniem produktu oraz przechowywać w
bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za wybór 70mai Lusterko wsteczne szerokiego widzenia
1. Poradnik użytkowania
Przed użyciem produktu, proszę zapoznać się z instrukcją w celu uniknięcia ewentualnych
uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania. Proszę odwiedzić stronę poniżej w celu
zaczerpnięcia dokładniejszych informacji i zapoznaniem się z najczęściej zadawanymi pytaniami.
https://help.70mai.asia/935.html
Poszczególne funkcje mogą się delikatnie różnić z powodu aktualizacji oprogramowania czy
pakowania. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zmiany wprowadzone przez producenta. Proszę odnieść się
do poszczególnych funkcji podczas użytkowania produktu.

2. Przedstawienie produktu

3. Zawartość pudełka
•
•
•
•
•
•

70mai Rearview Mirror Dash Cam Wide ×1
Ładowarka samochodowa ×1
Kabel USB ×1
Pasek mocujący ×2
Łapka ułatwiająca chowanie kabla ×1
Instrukcja ×1

4. Dedykowana aplikacja
Kamera 70mai Rearview Mirror Dash Cam Wide może być używana poprzez aplikację 70mai na
telefonie. Aplikacja dostępna w sklepie (Google Play oraz AppStore)
Po zainstalowaniu aplikacji proszę kliknąć w aplikacji "Add Device" i postępować zgodnie z informacjami
na ekranie.

5. Instalowanie produktu
5.1. Przygotowanie
Umieść kartę pamięci w slocie kart microSD przed podłączeniem zasilania kamery do portu DC/IN.

5.2. Montaż
Tak jak pokazano na rysunku poniżej przymocuj kamerę do lusterka w samochodzie i ustaw jej
pozycję tak, aby obiektyw kamery nie był zasłonięty/zablokowany. Użyj pasków mocujących do
zamocowania kamery.

5.3. Podłączenie zasilania
Tak jak pokazano poniżej, przeprowadź kabel zasilający wzdłuż górnej krawędzi szyby, następnie
przy filarze i pod deską rozdzielczą po stronie pasażera. Zorganizuj kabel tak, aby jego koniec trafił do
gniazda zapalniczki samochodowej. Następnie umieść ładowarkę samochodową w gnieździe i podłącz
kabel zasilający.

5.4. Dopasowanie kąta nagrywania
Uruchom silnik swojego samochodu, po chwili kamera automatycznie się uruchomi. Kamera ma
możliwość zmiany kąta o wartość +/- 4°. Wykorzystaj obraz widziany w lusterku, aby dokładnie
dopasować kąt nagrywania tak jak pokazano na rysunku poniżej.

6. Włączanie/wyłączanie urządzenia
Aby włączyć urządzenie możesz wykonać jedno z poniższych:
• Wciśnij przycisk zasilania.
• Podłącz zasilanie kamery do gniazda zapalniczki i uruchom samochód, a kamera samochodowa
zostanie włączona automatycznie.
• Włącz tryb parkingu, a kamera samochodowa zostanie włączona automatycznie w trakcie
stłuczki lub ruchu samochodu.
UWAGA !
Jeśli nie jest podłączone źródło zasilania i wbudowany akumulator ma niski poziom naładowania,
kamera samochodowa nie zostanie uruchomiona.
Aby wyłączyć urządzenie możesz wykonać jedno z poniższych:
• Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
• Zgaś silnik samochodu. Kamera automatycznie wykryje brak zasilania z gniazda zapalniczki i
sama automatycznie się wyłączy.
Kamera sama może się automatycznie wyłączyć w przypadkach:
• Jeśli nie jest będzie podłączone zasilanie zewnętrzne i wbudowana bateria ma niski poziom
naładowania.
• Jeśli nie jest będzie podłączone zasilanie zewnętrzne i temperatura otoczenia przekroczy
dopuszczalne temperatury pracy urządzenia.
• Jeśli kamera samochodowa pracuje w wysokiej temperaturze i przekroczy granicę temperatury
roboczej.
• Jeśli karta microSD zostanie wyjęta w trakcie działania kamery samochodowej
• Gdy silnik jest wyłączony i pojazd nie porusza się minimum 10 minut(wartość tą można zmienić w
ustawieniach urządzenia), a kamera samochodowa pozostaje w bezruchu – nastąpi
automatyczne wyłączenie.
UWAGA !
Niektóre pojazdy zasilają zapalniczki nawet przy wyłączonym silniku. W takich przypadkach, aby
uniknąć uszkodzenia baterii pamiętaj, aby ręcznie wyłączyć kamerę samochodową lub wyjąć ładowarkę
z gniazda zapalniczki.
Po ręcznym wyłączeniu kamery musi ona również zostać ręcznie uruchomiona przy następnym
użyciu. Sprzedawca ani producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe straty, będące wynikiem
braku ręcznego wyłączenia kamery samochodowej.

7. Akcesoria opcjonalne
Wbudowane funkcje kamery cofania tego produktu działają tylko z kamerami cofania, które należy
dokupić oddzielnie. Obecnie producent oferuje dwie kamery cofania do wyboru:
• Kamera cofania 70mai HD Backup Camera
• Kamera cofania 70mai Night Vision Backup Camera
Więcej informacji na temat obu kamer dostępne są pod linkiem:

https://help.70mai.asia/936.html

8. Opis funkcji
8.1. Główny interfejs

Gdy kamera samochodowa jest włączona, automatycznie zaczyna nagrywać filmy. Migająca
czerwona kropka w lewym górnym rogu ekranu wskazuje, że film jest nagrywany.
Nagrywanie dźwięku jest domyślnie wyłączone. Jeśli sobie życzysz wyłącz nagrywanie dźwięku,
naciśnij przycisk poniżej tej ikony. Po włączeniu ikona zmieni się na „ ”. Jeśli włączona jest
funkcja podwójnego nagrywania (przód / tył), ikona zmieni się na „ ”.
Wciśnij przycisk poniżej tej ikony, aby włączyć nagrywanie „emergency video” tzn. nagłego
zdarzenia i zapisania go w oddzielnym folderze.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk poniżej tej ikony aby wyłączyć zasilanie kamery. Wciśnij ten
przycisk, aby ponownie włączyć kamerę.
Kliknij przycisk poniżej tej ikony, aby wejść do galerii.
Kliknij przycisk poniżej tej ikony, aby wejść do ustawień.
Ikony w górnym pasku stanu:
Wyświetlanie tej ikony oznacza, że nagrywanie tyłu jest aktywne.
Wyświetlanie tej ikony oznacza, że tryb parkingu jest aktywny.
Wyświetlanie tej ikony oznacza, że hotspot Wi-Fi jest włączony.
Wyświetlanie tej ikony oznacza, że hotspot Wi-Fi jest wyłączony.
UWAGA !
Funkcja nagrywania tyłu musi być używana razem z widokiem kamery wstecznej.
Możesz wyłączyć hotspot Wi-Fi w ustawieniach „Settings > Wi-Fi Hotspot”.

8.2. Tryb nagrywania
Po włączeniu kamery samochodowej kamera automatycznie wejdzie w tryb nagrywania i zacznie
nagrywać. Migająca czerwona dioda w lewym górnym rogu ekranu wskazuje, że obraz jest nagrywany.
Kamera samochodowa może nie być w trybie nagrywania i nagrywanie jest wstrzymane w
poniższych przypadkach:
• Gdy kamera samochodowa udziela wskazówek odnośnie obsługi przy uruchomieniu jej po
raz pierwszy.
• Podczas formatowania karty microSD.
• Podczas aktualizacji kamery samochodowej.
• Gdy kamera samochodowa przywraca ustawienia fabryczne.
• Gdy kamera samochodowa otrzymuje pakiet aktualizacji poprzez aplikację 70mai.

•

Podczas wykonywania dowolnej operacji po wejściu do albumu bezpośrednio z samej
kamery lub poprzez aplikację na smartfonie.

UWAGA !
Gdy kamera samochodowa wróci do głównego interfejsu lub zakończy pracę poprzednio
wywołana funkcja, kamera automatycznie powraca do nagrywania wideo.

8.3. Tryb nagrywania nagłego zdarzenia
Aby wywołać w kamerze rozpoczęcie nagrywania nagłego zdarzenia możesz wybrać jeden z
następujących sposobów:
• Naciśnij przycisk pod ikoną „ ” na głównym interfejsie, aby nagrać wideo awaryjne;
• Uruchom kamerę samochodową, aby mogła automatycznie nagrać wideo awaryjne po wykryciu
kolizji.
Proces nagrywania wideo awaryjnego nie może być przerwany. Kamera po zakończeniu nagrywania
nagłego zdarzenia, automatycznie powróci do normalnego trybu nagrywania. Możesz dostosować
czułość czujnika, który uruchamia awaryjny tryb nagrywania w ustawieniach „Settings> Collision
Sensitivity”. Im wyższa czułość, tym łatwiej uruchomić awaryjny tryb nagrywania. Jeśli nie
chcesz, aby kamera samochodowa automatycznie uruchamiała tryb awaryjnego nagrywania, możesz
wyłączyć tę funkcję w ustawieniach.
Możesz obejrzeć nagrane wideo w oddzielnym katalogu wideo. Ze względu na różnorodność
warunków drogowych kamera może nie zapisywać każdego nagrania wideo awaryjnego w oddzielnym
folderze tych zdarzeń. Jeśli nie możesz znaleźć nagrania nagłego zdarzenia w oddzielnym folderze,
przeszukaj normalny katalog. System przydziela określoną przestrzeń dyskową na wypadek awarii
lub momentu formatowania karty microSD. Gdy limit miejsca na karcie pamięci zostanie osiągnięty,
najwcześniej nagrane wideo zostanie usunięte, a w jego miejsce nagrane nowe.
Proszę pamiętać o eksportowaniu ważnych filmów z nagłych wypadków na swój telefon
komórkowy lub komputer w odpowiednim czasie, w celu uniknięcia utraty tych danych.

8.4. Tryb nadzoru parkingu
Funkcję nadzoru parkowania można włączyć dopiero po zainstalowaniu kabla nadzoru
parkowania.(Nie jest on podstawowym wyposażeniem urządzenia, należy taki dokupić oddzielnie.
Użytkowanie przewodów innych producentów, może w przyszłości skutkować utratą gwarancji.)
Gdy funkcja nadzoru parkowania jest włączona, kamera samochodowa przejdzie w tryb nadzoru
parkowania po wyłączeniu silnika. W przypadku kolizji podczas zaparkowanego pojazdu, kamera
samochodowa automatycznie nagra wideo i zapisze je w katalogu wideo nadzoru parkowania.
Urządzenie przypomni Ci o obejrzeniu filmu przy następnym uruchomieniu.
Funkcja nadzoru parkowania wykorzystuje wbudowany czujnik do wykrywania kolizji
zaparkowanych pojazdów. Ze względu na złożoność otoczenia nie jesteśmy w stanie zagwarantować,
że każde zderzenie zaparkowanego pojazdu może być dokładnie zidentyfikowane. Jeśli częste fałszywe
alarmy są podawane z powodu wibracji, a nie kolizji, funkcję tę można wyłączyć w Ustawieniach.
Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w podręczniku użytkownika służą wyłącznie
do celów informacyjnych. Rzeczywisty wygląd i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia/
aktualizacje produktu.

9. Środki ostrożności
•
•

•

Ten produkt jest urządzeniem do stosowania w samochodach. Samo użytkowanie produktu nie
gwarantuje bezpiecznej jazdy użytkowników. Nie jesteśmy odpowiedzialni za wypadki drogowe,
inne straty wynikające z wad produktu, utraty danych czy ingerencję wewnątrz produktu.
Niektóre funkcje produktu, mogą nie działać poprawnie ze względu na różnorodność, kondycję
samochodów, styl jazdy oraz środowiska drogowego. Urywanie zasilania, użytkowanie w
nieodpowiedniej temperaturze i wilgotności mogą powodować awarię produktu. Nie
gwarantujemy normalnej funkcjonalności ze względu na powyższe okoliczności.
Proszę zainstalować produkt zgodnie z instrukcją, nie blokując widoczności kierowcy. Nie blokuj
poduszek powietrznych, aby uniknąć osobistego uszkodzenia ciała.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Proszę używać ładowarki samochodowej i kabla USB dostarczonych razem z produktem, aby
uniknąć jakichkolwiek problemów.
Zarówno producent jak i importer nie są odpowiedzialni za usterki spowodowane korzystaniem z
urządzenia z nie oryginalną ładowarką i kablem USB.
Karta pamięci nie jest zawartością produktu. Należy taką dokupić oddzielnie.
Domyślny format plików karty pamięci może nie być kompatybilny z formatem w urządzeniu. Przy
instalacji karty pamięci po raz pierwszy, należy formatować ją bezpośrednio w kamerze przed
użyciem.
Proszę używać tylko dobrej jakości kart pamięci. Słabej jakości karty mogą mieć problemy z
zapisywaniem czy odtwarzaniem nagranych plików. Zarówno producent jak i importer nie są
odpowiedzialni za usterki/straty spowodowane korzystaniem z urządzenia ze słabej jakości
kartami pamięci.
Jeżeli zaobserwujesz deformację, spuchnięcie czy wyciekanie baterii, natychmiast zaprzestań
dalszemu używaniu produktu i skontaktuj się z serwisem.
Trzymaj produkt z daleka od pól magnetycznych, które mogą powodować uszkodzenie produktu.
Nie używaj produktu w temperaturach powyżej 60℃ i poniżej -10℃.
Proszę używać produkt w odległości minimum 20cm od kierowcy lub pasażerów.
Proszę używać produktu jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo.

10. Specyfikacja techniczna:
Nazwa: 70mai Rearview Mirror Dash Cam Wide
Model: Midrive D07
Przetwornik obrazu: HiSilicon Hi3556
Rozdzielczość maksymalna: 1920×1080
Kamera: FOV 130°
Połączenie Wi-Fi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ 2.4GHz
Dodatkowe czujniki: czujnik wstrząsów
Obsługiwane karty pamięci: MicroSD o pojemności 16-64GB oraz minimum Klasa10 odczytu/zapisu
danych
Obsługiwane systemy: Android4.4 / iOS 8.0 lub nowsze
Zasilanie: gniazdo zapalniczki samochodowej
Typ baterii: Li-Polymer
Pojemność baterii: 470mAh
Temperatura pracy: od -10 ℃ do 60 ℃
Wejście: 5V – 2A
Serwis producenta: help@70mai.com

12. Deklaracja zgodności CE
Producent 70mai Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi
dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest
dostępny do pobrania z tej strony internetowej: http://help.70mai.asia/1193.html

13. Utylizacja sprzętu
Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol pokazany(po lewej stronie tego
tekstu) zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą
2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów
elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami
komunalnymi.

