
 
 

 

 

Carneo Combo A9600 

(Android 8.1) 

 
 
 

SK 

Návod na obsluhu 



Vážený zákazník 
 
Gratulujeme a ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Pred 

použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku. 

Funkcia produktu sa môže mierne líšiť od skutočného produktu z 

dôvodu odlišného dátumu výroby a šarže. 



1. Špecifikácia produktu 
 

Procesor a pamäť 

Processor 
Spreadtrum SL8541E,quad-core, 

Cortex-A53@1.4GHz Mali820@680MHz 

OS Android 8.1 

DDR 2GB LPDDRⅢ 

EMMC Flash 64GB,32GB alebo 16GB voliteľné 

Hardvérová časť 

Predná kamera C2053 

Zadná kamera FHD, Dĺžka kábla 6 metrov 

Plne dotyková obrazovka 11.88/11.66/9.66 inch voliteľné 

Zaznamenaný video 
formát 

TS/MP4 

WIFI Podporuje 

Bluetooth Podporuje 

 
2G, 3G, 4G Pásmo 

FDD LTE:  1800/2100mhz 

WCDMA:  900/2100Mhz; 

GSM:  900/1800mhz 

G-SENSOR Podporuje 

Hlasový záznam Podporuje 

GPS navigácia Podporuje 

FM vysielač Podporuje 

Fotografovanie Podporuje 

Zadná kamera ,snímanie  
pre parkovanie 

Podporuje 

Softvérová časť 

Videorekordér & 

navigácia 
DVR s vysokým rozlíšením 

Bluetooth hands free a 

hudba 

Prepojenie so smart telefónom na prehrávanie hudby 
alebo hands free volanie 

4G a hotspot Zdieľanie internetového pripojenia s akýmkoľvek 
potrebným zariadením 

Zobrazenie na celú 
obrazovku & ADAS Zobrazenie na celú obrazovku + bezpečný výstražný 

systém ADAS 

Jazyk Viacjazyčná podpora 

Záznam do slučky 1 minúta, 3 minúty, 5 minút 

Hlasový záznam Predvolené nastavenie je zapnuté, v prípade potreby 
sa môže vypnúť 

Čas, zemepisná šírka a 
dĺžka,vodoznak vloženie času, zemepisnej šírky a dĺžky do záznamu 

Predná kamera Širokouhlý a záznam Full HD videa 1080P 

Zadná kamera FHD 1080P maximum 
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1. Popis produktu 

 
1. GPS Navigácia 

 
 

 
 

 

Krátko stlač ikonu, potom zariadenie spustí  

predvolenú navigačnú aplikáciu.



 
 
 

 

2. DVR 

2.1 Vypínač 

On/off funkcia 

Pre zapnutie stlačte a podržte vypínač po dobu 3 sekúnd, 

potom sa zariadenie zapne. 

Pre vypnutie dlho stlačte vypínač 3 sekundy, potom sa 

zariadenie vypne. 

2.1.1 Vypnutie obrazovky  
V stave zapnutia krátko stlačte vypínač, potom zariadenie prejde 

do režimu spánku, na obrazovke sa stále zobrazujú informácie o 

dátume a čase; 

Znovu krátko stlačte vypínač, potom informácie o dátume a čase 

zmiznú, obrazovka je úplne vypnutá; 

Opätovným krátkym stlačením vypínača sa displej prebudí a 

zapne. 

2.2 Reset . 
Tlačidlo Reset je na zadnej strane zariadenia. Ak prístroj 

 je vypnutý, pripojte zariadenie na zdroj  energie a stlačte 

resetovacie tlačidlo, potom sa zariadenie môže znova spustiť. 

2.3 Hlavná obrazovka 

Stlač     pre vstup na hlavnú obrazovku funkcie DVR ， potom 

môžete ovládať nahrávanie videa, fotografovanie, nahrávanie 
hlasu, uzamknutie záznamového súboru, nastavenie ADAS a 



ďalšie nastavenia. 

stlač   ikonu, používateľ môže spustiť a zastaviť nahrávanie 
videa 

 

2.3.1 Stlač    ikonu pre vytvorenie fotografie, pokiaľ je 

karta TF správne zasunutá do slotu pre kartu TF, 

2.3.2 Stlač    Ikonu pre zapnutie alebo vypnutie funkcie 

ADAS. Dlhým stlačením tejto ikony vstúpite do režimu 

kalibrácie ADAS. 

2.3.3 Stlač    Ikonu pre spustenie alebo zastavenie 

záznamu hlasu počas procesu nahrávania videa, 

2.3.4 Stlač    Ikonu na uzamknutie videosúboru, ktorý je 

stále v nahrávaní. Po uzamknutí súboru nebude tento 

súbor prepísaný ďalším záznamom počas záznamu do 

slučky.



 

2.3.5 Stlač Ikonu a zadajte rozhranie nastavenia 

videorekordéra, ako je uvedené nižšie： 

 

 

 

 
 

A. Nastavenie (počas procesu nahrávania používateľovi nie je 

dovolené robiť žiadne operácie ani zmenu nastavení. Po 

ukončení nahrávania videa môže používateľ vykonať 

nastavenie pre DVR.)  

B. Naformátujte kartu TF ：, ak to potvrdíte, môže užívateľ 

formátovať 

C. .Video kvalita default predvolené rozlíšenie videa prednej 

kamery je 1080P, rozlíšenie videa zadnej kamery je 1080P. 

D. Čas nahrávania ： je možné nastaviť dĺžku nahrávania video 

súboru: 1min, 3min, 5min. 

E. Citlivosť kolízie: Na základe citlivosti senzora G je možné 

funkciu kolízneho blokovania nastaviť na štyri druhy stavu Vysoká, 

Stredná, Nízka a Vypnutá. 

 F: Citlivosť ADAS: k dispozícii sú 3 režimy - Vysoký, Stredný a 

Nízky. 

2.3.6 Celá obrazovka a spätná kamera 

2.3.7 Stlač  , potom môže zariadenie prepínať pohľad z 
prednej a zadnej kamery 

.



 (Zadná kamera musí byť  pripojená k  zariadeniu, inak sa 

nedá prepnúť na zadnú kameru.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.8 Stlač     ikona, potom môže používateľ skontrolovať 

obrázok na celej obrazovke. 

2.3.9 Stlač     inkonu, pre návrat do hlavného menu. 

 
3. Hudba 

Stlač     Ikonu, potom môže užívateľ vstúpiť do 

hudobného rozhrania a vykonať operácie a zvoliť hudbu, 

ktorá sa mu páči. 
 



4. Bluetooth 

Stlač    Ikona pre zapnutie / vypnutie Bluetooth; tiež 

môžete premenovať Bluetooth. 
 

 
5. WIFI 

Stlač     Ikonu pre vstup do rozhrania nastavenia 

hotspotu Wifi, ako je uvedené nižšie. 

 
 

6. FM transmitter 

Stlač     Ikonu pre vstup do rozhrania nastavenia FM. 



 
 

1) Zapnite funkciu FM na zariadení, nastavte frekvenciu ručne. 

(Upozornenie: Je potrebné upraviť frekvenciu FM na prázdnu 

frekvenciu, ktorá sa nepoužíva). Kliknutím na tlačidlo Uložiť 

aktuálny stav nastavenie potvrdíte. 

2) Zapnite FM na autorádiu, upravte frekvenciu FM na autorádiu 

na rovnakú frekvenciu ako na  zariadení, potom bude 

zvuk/hudba zo zariadenia presmerovaná do audiosústavy 

Vášho autorádia. 

 

7. Video 

Stlač     a vstúp do zoznamu prehrávania videa, tiež si 

môže užívateľ prehrať a skontrolovať zaznamenané a 

nasnímané video a fotografie. 

 

 
Dlho stlačte vybrané video a potom môže užívateľ vytvoriť 

operácia výberu všetkých videosúborov, uzamknutie, odstránenie 
súborov a zrušiť operáciu. 



 

 
8. Nastavenie 
8.1 Rýchle nastavenie: 

Stlač    ikonu na ľavej strane hlavnej obrazovky pre 

vstup do rýchleho nastavenia rozhrania. V tomto rozhraní 

môže užívateľ vytvárať 

nastavenie bezdrôtového prístupu, ovládania obrazovky a 

hlasového ovládania atď., ako je zobrazené na obrázkoch 

nižšie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

8.2 Systémové nastavenie: 



 

 

Stlač ikonu pre vstup do rozhrania nastavenia 

systému a môžete zmeniť nižšie uvedené nastavenia. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

8.2.1 Sieť a internet 

8.2.2 V tomto menu,  môže užívateľ vykonať nastavenie pre 

WiFi, mobilnú sieť, využitie dát, hotspot a tethering atď. 

8.2.3 Pripojenie zariadení 

8.2.4 Aplikácie a oznámenia 

Stlačením tejto ponuky môže používateľ skontrolovať 

všetky stiahnuté, spustené aplikácie, nainštalovať alebo 

odinštalovať aplikácie. Tiež môže povoliť inštaláciu 

niektorých aplikácií a vytvárať predvolené aplikácie.  

 Stlačením displeja vstúpte do rozhrania nastavenia 

zobrazenia. Používateľ môže vykonať nastavenie jasu 

obrazovky, režimu spánku a šetriča obrazovky. 



 

Ak za jednu minútu na obrazovke nebude žiadna operácia, 

zariadenie prejde automaticky do režimu šetriča obrazovky. 

Predvolený režim spánku je vypnutý. Šetrič obrazovky a 

režim spánku nemôžu fungovať súčasne, v určitom čase 

funguje iba jeden. Ak sú dve otvorené naraz, funguje iba 

šetrič obrazovky. Ak používateľ potrebuje režim spánku, 

musí byť vypnutý šetrič obrazovky. 

 

 Úložisko 

8.2.5 Stlačením tlačidla Storage (Pamäť) môže používateľ 

skontrolovať kapacitu použitej pamäte flash a TF karty a 

nevyužitú kapacitu pamäte, celkovú kapacitu pamäte atď. 

8.2.6 Systém 

a. Jazyky a vstup 

Stlačte ponuku Jazyk a vstup, potom si používateľ môže zvoliť 

vybrané jazyky a použiť virtuálnu klávesnicu. Nastavenie jazyka 

Android 8.1 sa líši od predchádzajúcej verzie. Stlačte vybraný jazyk, 

posuňte ho hore a uvoľnite prst. 

b. dátum a čas 

Stlačte ponuku dátumu a času, potom môže používateľ vykonať 

nastavenia dátumu, času, časového pásma a formátu času.



a. záloha 
1) Stlačte ponuku zálohovania a potom môže používateľ 

zálohovať dáta aplikácií, heslo Wi-Fi a ďalšie nastavenia. 

Používateľ môže tiež vykonať automatické obnovenie 

zariadenia. 

b. Aktualizácia systému 

c. Obnoviť možnosti 

d. O telefóne 

V tejto ponuke môže používateľ skontrolovať informácie o 

zariadení uvedenom nižšie. 

2) Aktualizácia systému 

Stav (vrátane stavu batérie, napájania z batérie, adresy IP, adresy 

Wifi MAC, sériového čísla a doby prevádzky) 

3) Model 

4) Verzia systému Android 

5) RAM 

6) Verzia základného pásma 

7) Verzia jadra 

8) Číslo zostavy 

9. Súbor 

Stlač    ikonu pre vstup do správy súborov 



 a vykonávať operácie so zložkami a súbormi v ňom. 

 

 
10. App zoznam 

Stlač    ikonu, alebo dlhým stlačením    ikonu, potom 

môže používateľ vstúpiť do rozhrania zoznamu aplikácií, tu 

sa zobrazia všetky aplikácie. 

Používateľ môže vykonať nastavenie predvoleného 

navigačného softvéru. 

 

 

 

 
11. Inštalácia 

Inštaláciu zariadenia nájdete na fotografii nižšie. 
 

1) Vypnite zariadenie DVR. 
 

2) Vložte kartu TF do slotu pre kartu TF. 
 
Poznámka: Používajte vysokorýchlostnú kartu TF (musí mať triedu 10 
alebo vyššiu),



kapacita najmenej 2 GB. Karta TF podporuje maximálne 64 GB. 

2) Upevnite zariadenie DVR na palubovku pomocou priložených 

samolepiacich podložiek a  zadnú kameru k automobilu.  

3) Ak je autorádio s batériou, vložte nabíjačku do zásuvky pre nabíjačku 

do auta.  

Pripojte port USB DVR s predlžovacím káblom napájania pozdĺž okraja 

a rámu čelného skla. 

3) Ak zariadenie obsahuje zadnú kameru, nainštalujte zadnú kameru do 

zadnej časti vozidla a v príslušnom smere a uhle. Nabíjací kábel by mal 

byť pripevnený a položený pozdĺž strechy vozidla. Po inštalácii zasuňte 

jeden koniec kábla do rozhrania zadnej kamery DVR. 

4) Upravte uhol kamery a uistite sa, že smeruje do správneho uhla 

pohľadu. 

5) Zapnite zariadenie a skontrolujte, či je zariadenie 4G nainštalované 

správne. 

【Upozornenie】 Ak je zariadenie správne nainštalované, potom 

kontrolka svieti.



 Zariadenie automaticky vstúpi do stavu nahrávania. Zároveň sa 

rozsvieti kontrolka nahrávania. 

-- Ak máte zariadenie s batériou, pripojte nabíjačku do 

cigaretového zapaľovača; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-- Ak je zariadenie bez batérie a potom pripojte napájací kábel k 

adaptéru ACC: 



 

 

 



1) Mobilná aplikácia: CarKeeper 

2) Zaistite, aby ste do auta vložili SIM kartu alebo aby ste 

mali WiFi sieť. 

3) Vyhľadajte v aplikácii Google Play názov aplikácie 

CarKeeper 

4) alebo APP store vo vašom mobilnom telefóne a stiahnite si 

túto aplikáciu. 

5) Pomocou mobilného telefónu sa prihláste do aplikácie 
CarKeeper. 

 
6)  Späť do ponuky auto dvr - zoznam aplikácií - kliknite na 

CarKeeper, zobrazí sa QR kód CarKeeper. 

 
 
 
 
 

7)     Nájdite mobilnú aplikáciu - kliknite na „Viazať zariadenie“ a 



potom mobilný telefón úspešne spojíte so zariadením DVR.



  
 
 
 

12. Upozornenie 

1)  Na zariadenie netlačte ani na neho nedávajte ťažké veci. 

2)  Ak sa zistí závažný problém, prestaňte zariadenie používať. 

3)  Ak je funkcia DVR abnormálna, stlačte a podržte vypínač 9 sekúnd, 
potom sa zariadenie reštartuje. 

4)  Ak sa mobilný telefón nemohol spojiť s DVR alebo nefunguje živý 
prenos video zo zariadenie do mobilného telefónu pristredníctvom 
aplikácie Car keeper, skontrolujte či  4G site funguje v poriadku 
alebo nie.  


