
Instrukcja Obsługi Kamera Samochodowa w lusterku wstecznym 
 

 

 

Urządzenie jest rejestratorem nagrywającym w rozdzielczości Full HD 1080p (z przedniej 

kamery) oraz 480p (dla modelu z tylną kamerą) ze wspieraniem funkcji odtwarzania obrazu z 

kamery cofania, oraz z obsługą kart pamięci micro SD do 32GB. Proszę pamiętać, ze karta 

musi posiadać klasę szybkości minimum 10 (Class10)! Inaczej obraz może się zawieszać.  
 

 

Funkcje / Dane Techniczne 
 

 

Obiektyw z szerokim kątem widzenia 
 

Technologia Kompresji H.264 z zaawansowaną rozdzielczością Full  HD 1080p 
 

Funkcja ciągłego zapisu w formie LOOP (w pętli) pozwoli na nagranie wszystkich zdarzeń. 
 

Automatyczny start nagrywania rejestratora po przekręceniu 

kluczyka w stacyjce samochodu 
 

G-Sensor - pozwala na zabezpieczenie przed skasowaniem 

zapisanego na karcie pamięci zdarzenia w przypadku wykrycia 

wstrząsu. 

 

Instrukcja Uruchomienia 
 
Włóż kartę pamięci do wyłączonego urządzenia! 
 

 

【 Uwagi 】Proszę używać karty pamięci z klasą minimalną 10 - wolniejsze karty powodują 

ścinanie obrazu oraz inne problemy z użytkowaniem. 

 

Zamontuj urządzenie na lusteku oraz podłącz kamerę kablem zasilającym do zapalniczki 

samochodowej. 

 

【 Uwagi】Proszę ustawić kamerę obiektywem w kierunku drogi oraz ustawić odpowiedni kąt 

patrząc na podgląd urządzenia. 

 

Następnie proszę uruchomić silnik, sprawdzając czy urządzenie uruchamia się prawidłowo. 

(Należy kamerę naładować do pełna przed użytkowaniem - w ujemnych temperaturach data 

i godzina mogą być kasowane ze względu na niedoładowanie baterii) 

 

【Uwagi】Jeśli urządzenie jest prawidłowo podłączone - zacznie nagrywać automatycznie, po 

przekręceniu stacyjki i uruchomieniu samochodu. 

 
 



Montaż urządzenia 
 
 
 

   



Klawisze Funkcyjne: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strzałka w prawo 5: W trybie menu i przeglądania zdjęć do poruszania się w dół 
 

Strzałka w lewo 4: Wybierz w momencie nagrywania lub odtwarzania - pozwoli na 

zmianę kamer przednia/tylna. W trybie menu i przeglądania zdjęć do poruszania się 

do góry. 
 

OK /REC 6: Wybierz do rozpoczęcia / zakończenia nagrywania / zrobienia zdjęcia 

/ odtworzenia filmu / potwierdzenia wybranych ustawień 

 

Power 1: Włącz/Wyłącz urządzenie przytrzymując długo przycisk.Pojedyncze 

klikniecie spowoduję wygaszenie ekranu. 
 

Menu 2: Naciśnij przycisk aby wejść lub wyjść z menu głównego. Poruszaj się po 

nim strzałkami w górę i w dół. 
 

 

1-Włącz/Wyłącz 
2- Menu 
3- Przycisk MODE 
4- W górę 
5- W dół 
6- Enter, Start, Pauza, OK 
7- RESET 
8- Głośnik 
9- Wyświetlacz LCD 
10- Port AV (opcja zależy od wersji) 
11- Slot karty pamięci 



12- USB 
13- Obiektyw kamery 
14- Uchwyty montażowe 
 

 

 

 

 

 

Instrukcja Pracy Urządzenia: 
 

Urządzenie wyposażone jest w akumulator. Kamera podłączona do ładowarki 

samochodowej automatycznie rozpoczyna nagrywanie w przypadku przekręcenia stacyjki 

samochodu. Automatycznie również ładuje urządzenie. W momencie wyłączenia 

samochodu - przestaje nagrywać. 
 

Przypomnienie: Używaj dołączonej do zestawu ładowarki. Inna może 

uszkodzić urządzenie! 
 

Karta Pamięci 
 

Kartę Pamięci umieszczamy w miejscu do tego przeznaczonym. Proszę pamiętać o 

poprawnym włożeniu karty! Rysunek obok wejścia karty pokazuje którą stroną powinna 

być włożona. Niepoprawne włożenie karty może spowodować uszkodzenie lusterka i karty! 

Zalecamy używanie tylko sprawdzonych renomowanych kart pamięci o klasie szybkości 

minimum 10 (Class10).  
 

Rozwiązywanie Problemów: 
 

-Nie możesz robić zdjęć i nagrywać filmów 
Sprawdź kartę pamięci - Czy jest pełna, czy nie jest "zamknięta” 
 

-Automatyczne przerywanie nagrywania 
Sprawdź kartę pamięci. Jeśli klasa jest niższa niż 10, karta może mieć problem 

z nagrywaniem w Full HD oraz HD. Sformatuj kartę pamięci przed jej użyciem. 
 

-Podczas przeglądania/nagrywania zdjęcia lub filmu występuje błąd " błąd 

pliku" Zdarza się to w przypadku źle sformatowanej karty pamięci. Sformatuj ją. 
 

- Mgliste Zdjęcia/ Zła jakość nagrywania: 
Sprawdź czy obiektyw kamery jest czysty, użyj bawełnianej szmatki aby 

delikatnie przetrzeć obiektyw 
 

-Urządzenie działa na baterii kilka/kilkanaście minut 
To normalne, rejestratora zawsze używaj z podłączoną ładowarką. Bateria służy tylko 

do podtrzymania procesu nagrywania w przypadku kolizji lub parking monitoring. 
 

-Kamera włącza i wyłącza się samoistnie 
Sprawdź, czy funkcja wykrywania ruchu nie jest włączona – wtedy kamera się 

tak zachowuje 



-Kamera zawiesza się 
Zresetuj urządzenie a następnie „twardo” sformatuj kartę pamięci. Jeśli to nie pomoże 

– skontaktuj się z nami mailowo. Wyślemy oprogramowanie. 
 

-Paski na obrazie 
Powodem może być niewłaściwa częstotliwość światła. Należy ustawić ją do 50 Hz lub 

60 Hz, w zależności od lokalnie używanej częstotliwości zasilania. 
 

Wprowadzenie do korzystania z urządzenia 
 

 

Funkcja 1. Automatyczne nagrywanie 
 

Uruchom silnik samochodu, a rejestrator włączy się automatycznie i zacznie nagrywać. 
 

Wyłącz silnik samochodu, a rejestrator zapisze plik nagrywania i wyłączy się 
 

automatycznie. Nagrane obrazy są zapisywane na karcie pamięci . 
 

 

 

【Uwaga】 długość czasu nagrań można ustawić w menu, w trzech opcjach, takich 

jak 1/2/3 minut. 
 

 

 

2. Instrukcja Nagrywania Manualnego 
 

 

 

Długo nacisnąć przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie i rozpocząć 

nagrywanie wideo. Jeśli potrzebujesz, wyłączyć urządzenie, naciśnij długo przycisk 

zasilania (przez 3 sekundy), a urządzenie wyłączy się oraz automatycznie zapisze plik 

wideo. 

 

 

3. Funkcja Zdjęć 
 

Podczas stanu gotowości, naciśnij krótko Tryb (MODE) jeden raz, aby wejść do trybu 

zdjęć. Ekran wyświetli ikonę aparatu w lewym górnym rogu zamiast ikony kamery. 

Następnie krótko naciśnij przycisk OK, aby zrobić zdjęcie. Jeśli potrzebujesz powrócić do 

trybu nagrywania, krótko naciśnij przycisk MODE 2 razy i następnie naciśnij przycisk OK, 

aby rozpocząć nagrywanie wideo. 



4. Funkcja Wykrywanie ruchu 
 

 

 

Podczas stanu gotowości, krótko naciśnij przycisk MENU i naciśnij klawisze kierunkowe aby 

wybrać detekcję ruchu, następnie naciskając przycisk OK, aby potwierdzić. Gdy obiektyw 

wykryje ruchomy obiekt, urządzenie rozpocznie nagrywanie wideo i zatrzyma nagrywanie 

wideo, gdy nie wykryje ruchu obiektu przez 5 sekund. 

 

Ustawianie czasu i daty 
 

Podczas stanu gotowości, krótko naciśnij przycisk MENU oraz naciśnij klawisze kierunkowe, 

aby wejść w Ustawienia daty / czasu poprzez OK. Używając klawiszy kierunkowych ustaw 

datę i czas, oraz potwierdź przyciskiem OK. 

 

【Uwaga】 Na wypadek użycia filmu jako dowodu, należy ustawić prawidłową datę i 

godzinę przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia. 
 

6. Funkcja wyciszenia głosu 
 

Podczas stanu gotowości, krótko naciśnij przycisk Mode. Klawiszami kierunkowymi wybierz 

opcje „Nagrywanie” oraz włącz/wyłącz przyciskiem „OK” 
 

【Uwaga 】Ustawienie zostanie zapisane automatycznie. 
 

 

 

Dysk 7. Tryb USB 
 

Podłączone za pomocą kabla USB do komputera, urządzenie rozpocznie ładowanie. 

Kamera nie posiada funkcji trybu dysku zewnętrznego, dlatego w celu odtworzenia lub 

zgrania nagrań na dysk komputera, należy wyjąć kartę pamięci ze slotu i podłączyć ją 

poprzez zewnętrzny czytnik kart microSD lub inny. 

 

8. Odtwarzanie wideo 
 

Podczas stanu gotowości, krótko naciśnij przycisk MODE 2 razy, aby przełączyć kamerę do 

trybu odtwarzania wideo. Krótko naciśnij klawisze kierunkowe, aby wybrać poprzedni 

lub następny plik wideo do odtworzenia. Naciśnięcie przycisku OK, 

spowoduje odtworzenie/zatrzymanie pliku wideo. 

 

 

 


