
CZ  Uživatelský manuál pro kameru do auta Solight CC01 

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, 

přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhnete se tak nesprávnému použití nebo poškození. Zabraňte 

neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Návod 

pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu. 

 

Úvod 

Kamera Solight CC01 je primárně určena k pořizování videozáznamu při jízdě ve vozidle. Videozáznam může být posléze použit při 

dokazování dopravních nehod a přestupků. Při použití v zahraničí dbejte na dodržování místních zákonů. V některých zemích je 

pořizování videozáznamu nezákonné. Během řízení s kamerou nemanipulujte. 

 

Parametry 

 

 senzor 1/2,9“ 

 optika Sony 2MP, F2.0, f=2,5 

 úhel záběru 134° 

 rozlišení až 1920x1080px (Full HD) / 30 snímků za vteřinu 

 vysoce citlivý senzor pro záznam v noci 

 video ve formátu H.264 

 zabudovaný mikrofon a reproduktor 

 automatické zapnutí/vypnutí 

 podpora microSD karet až do velikost 64GB 

 Wi-Fi pro snadné ovládání mobilním zařízením 

 rozměry 90x29x38mm 

 

 

Obsah balení 

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky: kameru, microUSB kabel a autonabíječku. Pokud některá ze součástí chybí, 

obraťte se na svého prodejce. 

 

Funkce tlačítka a LED indikátoru 

Tlačítko zámku 
Krátkým stiskem zamknete video proti přemazání 

Dlouhým stiskem zapínáte/vypínáte wifi 

Červená LED 
Bliká: Nahrávání videa je aktivní, wifi je vypnutá. 

Svítí: Nahrávání videa je neaktivní, wifi je vypnutá. 

Zelená LED 
Bliká: Nahrávání videa je aktivní, wifi je zapnutá. 

Svítí: Nahrávání videa je neaktivní, wifi je zapnutá. 

 

Paměťová karta 

Používejte pouze karty třídy 10 s kapacitou minimálně 8GB. Kartu před vložením naformátujte v počítači na systém souborů FAT32. 

Kartu lze formátovat i přes mobilní aplikaci, avšak doporučujeme formátování v počítači. 

 

Paměťovou kartu vložte do zdířky vespod kamery konektory směřujícími směrem k microUSB portu. Jakmile uslyšíte cvaknutí, je 

karta správně vložená. Chcete-li kartu vyjmout, vypněte kameru a zatlačte na kartu. Dojde k jejímu vycvaknutí a poté bude možné 

ji vytáhnout. 

 

První zapnutí kamery 

Kameru propojte se zdrojem elektrické energie microUSB kabelem. Tím dojde k jejímu zapnutí. To je signalizováno zeleně svíticím 

LED indikátorem. V případě, že připojíte kameru k počítači pomocí datového kabelu, zobrazí se obsah SD karty (je-li vložena). 

V tomto režimu nejsou dostupné žádné další funkce – k wifi se nelze připojit a nefunguje tlačítko na kameře. Pro zpřístupnění 

těchto funkcí připojte kameru pomocí napájecího adaptéru do zdířky autozapalovače, případně do domovní elektrické zásuvky. 
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Aplikace a nastavení 

Aplikace podporuje systém Google Android 4.1 a vyšší a Apple iOS 8.0 a vyšší. Vyhledejte v příslušném elektronickém obchodě 

aplikaci „Solight CC01“ s ikonou viz níže. 

 

  

 

 

 
 

Spuštění kamery 

1) Vložte do kamery paměťovou kartu (až 64GB). Připojte ke kameře napájení (napájecí kabel je součástí balení)  

– kamera se zapne 

2) WiFi se zapíná automaticky po připojení napájení.   

3) Uslyšíte postupně několik potvrzujících oznámení v českém jazyce: 

 „Kamera zapnuta“ – informace o zapnutí kamery 

 „Vložena SD karta“ – pokud je paměťová karta vložena, v opačném případě uslyšíte oznámení „vložte 

SD kartu“ 

 „Nahrávání zapnuto“ – pokud je nastavena funkce automatického zapnutí nahrávání po připojení 

napájení. 

V tuto chvíli kamera pořizuje záznam, ten je nahráván do smyčky. Pokud kamera nahrává, bliká zelená LED. Když 

zmáčknete tlačítko na boku kamery, dojde k uzamčení aktuálního nahrávaného videa a video bude uloženo do 

příslušného adresáře. To je doprovázeno oznámením „Soubor je zamčený“.  

Pro další možnosti ovládání kamery si stáhněte aplikaci „Solight CC01“ z Google Play nebo App Store. Po stažení je 

potřeba připojit kameru k telefonu. SSID název kamery je „CC01xxxx“, heslo je „1234567890“.  

Postup připojení  

1) Po otevření aplikace klikněte na ikonu „připojení“ 

2) Kliknete na možnost „připojit k WiFi“ 

3) Vyhledejte WiFi s názvem „CC01xxxx“, zadejte heslo a připojte 

4) Po úspěšném připojení k WiFi síti kamery klikněte na tlačítko „zpět“, dostanete se znovu do hlavního menu 

aplikace. Úspěšné připojení k WiFi síti kamery je signalizováno ikonou WiFi v levém horním horu se jménem 

sítě „CC01xxxx“. 

5) Klikněte znovu na tlačítko „připojení“, ale tentokrát zvolte možnost „připojit kameru“. 

6) Kamera je připojena. 

 

Videonávod k aplikaci a případné updaty firmwaru naleznete na této stránce: http://shop.solight.cz/kamery/help3 

 

 

 

 

 

 

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, 
případně ke stažení na shop.solight.cz. Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká 
republika  
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