
Yikoo P03 návod

Popis kamery:



Před spuštěním:
Po rozbalení do zařízení vložte microSD paměťovou kartu. Kamera podporuje paměťové karty typu 
microSD, microSDHC a microSDXC o kapacitě do 32GB. Doporučená rychlostní třída paměťové karty je min. 
Class 10 / UHS-I pro plynulý a hladký záznam vysokého rozlišení.

Instalace kamery:
Před instalací kameru připojte v autě k napájení a vyzkoušejte! Vlastní instalace se provádí nalepením 
magnetických držáků na vhodné místo na palubní desce. Před nalepením místo dokonale očistěte a 
odmastěte! Dále je potřeba k miniUSB portu na zadní straně připojit napájecí kabel, který zapojte dle 
návodu níže. V neposlední řadě ještě připojte GPS anténu do příslušného konektoru a umístěte ji na palubní
desku, kde nebude překážet. (GPS modul má na spodní straně nalepovací podložku). Posledním bodem 
instalace kamery je připojení sekundární zadní kamery do AV IN konektoru a její přichycení pomocí 
nalepovací podložky nebo šroubků na/nad zadní sklo těsně pod strop karoserie nebo ji můžete přišroubovat
na podložku pod SPZ (viz obr). Zadní kameru poté ještě připojíme k + kontaktu světla zpátečky (červený +). 
Všechny kabely doporučujeme skrýt pod polstrování interiéru tak, aby nikde nepřekážely.

Napájení:
Zařízení je určeno k provozu ve vozidle při zapojeném napájení z přiložené nabíječky. Důležité je správné 
zapojení dle návodu. V případě nesprávného zapojení hrozí, že kamera nebude správně plnit hlídací funkci 
PARKING GUARD.





Zapnutí kamery:
Kameru spustíme stiskem tlačítka Power, umístěného na čelní straně pod displejem. Kamera je také 
vybavena funkcí automatického zapnutí po připojení k napájení (např. při zapnutí zapalování). Pokud je v 
kameře vložena microSD karta, automaticky se spustí také nahrávání.

Vypnutí kamery:
Kameru vypneme podržením tlačítka Power. Kamera se také automaticky vypne při vypnutí zapalování. 
Předtím kamera uloží právě probíhající záznam.

Základní orientace na obrazovce kamery:
Po zapnutí zařízení bychom měli vidět následující obrazovku. Tahem prstu po obrazovce vlevo zobrazíme 
další tlačítka.

Ovládání zařízení:
Zařízení ovládáme stisknutím jednotlivých aktivních prvků na dotykovém displeji.
Tlačítkem „Zpět“ se vždy vrátíme o úroveň zpět. Tlačítkem „Domů“ se vrátíme na úvodní obrazovku.

Nahrávání videa:
Stiskem tlačítka „Záznam jízdy“ se přepneme na aplikaci pro záznam videa a uvidíme náhled přední kamery 
(pokud máme připojenou i zadní kameru, uvidíme obě) v závislosti na zvoleném režimu. V pravé části 
displeje vidíme tři volby:
„Přední kamera“ – Zobrazení pouze přední kamery
„Zadní kamera“  – Zobrazení pouze zadní kamery
„Dual kamera“  – Zobrazení obou kamer

V závislosti na tom, ze které volby přejdeme do režimu Dual Cam je jako hlavní kamera buď přední nebo 
zadní. Tuto možnost lze změnit klepnutím na záznam sekundární kamery v horním rohu.
Pokud nám záběr přední kamery úplně nevyhovuje, lze ho ještě mírně upravit pohybem objektivu kamery 



ve variabilním kloubu kamery. Záběr přední kamery můžeme ještě upravit tahem prstu po obrazovce 
nahoru nebo dolů. 

Na okraji dále vidíme sadu ikon:
Galerie – kliknutím na tuto ikonu je možno se podívat do galerie na SD kartě a zobrazit pořízené 
záznamy/fotky.
Kamera – stiskem tohoto tlačítka spustíme záznam. Ikona kamery se změní na červený čtverec.
Opětovným stiskem tohoto tlačítka záznam zastavíme.
Foto – Stiskem ikony fotoaparátu pořídíte snímek.
Nastavení (Ozubené kolečko) – stiskem se dostanete do nastavení kamery:
Pozn. změna některých nastavení se projeví až po restartu zařízení.
 - Čas autom. ukládání - lze nastavit, jak dlouhé klipy bude kamera ukládat (1-3 minuty)
 - Autom. ukončení ukázky - nastavení automatického vypnutí zobrazení kamery v době nečinnosti od 
třiceti do tři sta vteřin, případně lze nastavit, aby se zobrazování nevypínalo nikdy.
 - Front / Rear camera preview scale  – zarovnání náhledu obrazu přední / zadní kamery
 - Rear camera Mirror display – zapnutí / vypnutí zrcadlového obrazu zadní kamery (doporučeno zapnout)
 - Záznam bez zvuku - touto volbou lze vypnout mikrofon a nenahrávat tak zvuk u videa
 - Zobrazit GPS vodoznak - volba umožňuje zápis GPS souřadnic do spodní části videa.
Pozn. K tomu, aby kamera nahrávala, není nutné mít na displeji spuštěnou aplikaci „Záznam jízdy“, ale lze 
např. spustit GPS navigaci. Záznam přesto probíhá na pozadí a nahrávání kamery je indikováno na základní 
obrazovce pod ikonou aplikace „Záznam jízdy“.
ADAS – kalibrace a zapnutí / vypnutí jednotlivých funkcí asistenčního systému
Pozn. Pro správnou funkci ADAS je nutné nejprve provést kalibraci systému

GPS navigace:
Stiskem tlačítka „GPS navigace“ spustíme nainstalovaný navigační program. Nastavení a ovládání navigace 
je pak individuální na základě konkrétní aplikace. Volitelně jsou instalovány navigační systémy Sygic nebo 
Navitel.

Přehrávání hudby:
Stiskem tlačítka „Music“ spustíme aplikaci pro přehrávání hudby. 

Přehrávání videa:
Stiskem tlačítka „Video Player“ spustíme aplikaci pro přehrávání uložených záznamů z kamer. 

FM Transmiter:
Veškeré zvuky včetně nebo hudbu nahranou na SD kartě můžete pustit také přes autorádio pomocí funkce 
„FM transmiter“. Poté nastavte vysílanou frekvenci a tu stejnou nalaďte na vašem autorádiu. Potvrďte 
tlačítkem „Otevřít“
Pozn.: Po zapnutí funkce FM Station budou všechny zvuky přesměrovány na FM transmitter a reproduktor 
přístroje bude odpojen.

Bluetooth:
Pro spárování se zařízeními v autě či telefonem nebo přenos souborů lze využít Bluetooth.
Stiskem tlačítka „Bluetooth“ se dostaneme do nastavení kde lze bluetooth zapnout/vypnout, změnit jméno
zařízení, resetovat párování či volat přímo ze zařízení (pokud je vložena fungující SIM karta)



Aplikace
Stiskem tlačítka Aplikace se dostaneme do menu, ve kterém vidíme všechny nainstalované aplikace.
Najdeme zde např. Přehrávač hudby, Prohlížeč internetu, Obchod Play kde můžeme stahovat dodatečné 
aplikace (nutné připojení k internetu), Nastavení zařízení, Správce souborů, Navigace, Mapy apod. Práce s 
těmito aplikacemi pak záleží na konkrétní aplikaci. 

Nastavení zařízení:
Stiskem tlačítka pro nastavení na hlavní obrazovce se dostaneme do menu nastavení, které má čtyři 
kategorie: Nastavení, Další, Paměť a AutoAsistent

Nastavení

Hlasitost - nastavení hlasitosti hudby, navigace, zvuků zařízení
Jas - nastavení jasu displeje
on-line prohlížení  - volbou lze povolit/zakázat využití dat SIMkarty
SoftAP - zapnutím vytvoříte hotspot pro připojení k internetu přes vloženou datovou SIMkartu
WLAN - zapnutí/vypnutí vestavěné WiFi
Nastavení DVR  - nastavení kamery zařízení (viz. kapitola „Nahrávání videa“ - „Nastavení“))

Další

Automatické uspání - nastavení automatického uspání zařízení za zvolený čas po zastavení auta. Lze 
nastavit v rozmezí od 15 do 60 minut případně tuto funkci úplně vypnout.
Auto Screen Saving (Spořič displeje) – vypnutí / nastavení spořiče displeje při nečinnosti (1 – 5 minut)
Povolit probuzení při kolizi - volbou lze zapnout automatické zapnutí kamery a start nahrávání v případě 
kolize s vaším zaparkovaným vozidlem. Záznam spustí zabudované otřesové čidlo (G-sensor)
Povolit blokování videa - volba zamkne každé video vzniklé při kolizi tak, aby nedošlo k jeho 
automatickému přepisu
Pozor: Pokud je SD karta plná, kamera začne přepisovat i nejstarší zamknuté video!
Citlivost detekce kolize - nastavení citlivosti G-sensoru, který snímá pohyb vozidla a je indikátorem kolize 
(nízká / normální / vysoká)
Obnovení nastavení - změna veškerého nastavení do továrního.
Update systému - zobrazí možnosti aktualizací systému
Pozor: Pro online aktualizaci je nutné připojení k internetu
Version - zobrazí aktuální verzi systému

víc
Tato volba vás přesune do dalšího nastavení, ve kterém naleznete:
 - Síť a Internet – nastavení připojení
 - Připojená zařízení - Bluetooth - zapnutí/vypnutí bluetooth apod.
 - Aplikace a oznámení  - Zobrazí seznam nainstalovaných aplikací, u kterých lze měnit jejich nastavení, 
umístění, mazat je či upravovat jejich přístup k funkcím zařízení
 - Úložiště – zobrazení aktuálního stavu paměti a jeho využití
 - Zabezpečení a poloha – Nastavení zálohy a obnovy dat zařízení
 - Google – služby a předvolby
 - Systém – Nastavení data/času zařízení apod.



Paměť

DVR - zobrazí aktuální využití paměti záznamy z kamery
Další - využití paměti SD ostatními daty
Správa souborů - otevře správce souborů
Format SD - formátování paměťové karty
Pozor: Formátováním karty smažeme veškerá data na SD kartě!

AutoAsistent
Po naskenování QR kódu do Vašeho smartphonu můžete nainstalovat aplikaci CarAssist, která jej propojí s 
kamerou. Po spárování můžete kameru částečně ovládat smartphonem, živě sledovat záznam kamer a také 
nastavit vzdálené zasílání zpráv a fotografií z kamery do mobilu v případě, že dojde k otřesu zaparkovaného 
vozidla (havárie, vandalismus) .

UPOZORNĚNÍ
Provozní teplota zařízení je od -10 do +60°C a provozní vlhkost od 15 do 80%. Zařízení není vodotěsné a 
nárazuvzdorné, chraňte jej tedy před působením vlhkosti a před mechanickým poškozením. Nemanipulujte 
se zařízením za jízdy! Nepozorností při řízení vozidla může být zapříčiněna dopravní nehoda s vážnými 
důsledky pro Vás a Vaše blízké!

©2021 TRX Energy s.r.o. Zákaz kopírování a šíření textu bez souhlasu autora.


