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1. Gniazdo karty SD/MMC 

2. Dioda – kolor zielony urządzenie jest włączone, kolor czerwony urządzenie jest w trakcie 

ładowania 

3. Mikrofon 

4. Nagrywanie lub zrobienie zdjęcia 

5. Menu 

6. Przycisk zasilania 

7. Dół 

8. Góra 

9. Tryb 

10. Wejście USB 

11. Wyjście TV 

12. Obiektyw 

13. Diody 

14. Głośnik 

15. Reset 

16. Otwór montażowy pod uchwyt 

17. 2,5” monitor 

 

Dołączone akcesoria: 

- instrukcja 

- uchwyt 

- kabel USB 

- ładowarka samochodowa 

 

 



Włączanie/wyłączanie rejestratora samochodowego: 

- bateria Li-ion – zamocuj rejestrator w samochodzie i uruchom naciskając przycisk zasilania przez 

jedna sekundę, wyłącz naciskając jeszcze raz. Ładowanie odbywa się za pomocą ładowarki 

samochodowej lub kabla USB, pojawi się czerwona dioda, po zakończonym ładowaniu dioda dioda 

zgaśnie. 

- ładowarka samochodowa – urządzenie przejdzie w tryb nagrywania automatycznie po włączeniu 

auta, wyłącz rejestrator i zapisz ostatni plik po zatrzymaniu się samochodu. 

Nagrywanie: 

Rejestrator przejdzie do wybranego trybu nagrywania gdy zostanie włączony, na wyświetlaczu 

zacznie migać oznaczenie sygnalizujące nagrywanie. Pliki zapisywane są na karcie SD/MMC. 

Zatrzymanie nagrywanie nastąpi po zatrzymaniu samochodu lub po przyciśnięciu przycisku 

nagrywania, oznaczenie sygnalizujące nagrywanie przestanie migać. 

Tryb aparatu: 

Aby przejść do trybu aparatu włącz rejestrator i naciśnij przycisk nr 9 „tryb”, naciśnij przycisk nr 4 aby 

zrobić zdjęcie. 

Podgląd i usuwanie: 

Włącz rejestrator i dwa razy naciśnij przycisk nr 9 aby przejść do trybu podglądu. Używając 

przycisków góra/dół wybierz plik który chcesz zobaczyć, jeżeli jest to plik video możesz rozpocząć 

odtwarzanie lub zatrzymać używając przycisku nr 4.Usuwanie plików, przyciśnij przycisk nr 5 

przejdziesz do podmenu możesz usunąć pojedynczy plik, wszystkie lub wybrać za pomocą przycisku 

góra/dół i potwierdzić naciskając przycisk nr 4. Podczas podglądu możesz również ustawić natężeni 

głosu lub listę plików w miniaturach. 

Ustawienia i funkcje: 

Włącz rejestrator i naciśnij przycisk nr 5 w trybie kamery lub aparatu aby przejść do ustawień 

interfejsu. Przyciskiem góra/dół wybierz interfejs i zatwierdź przyciskiem nr 4. Na koniec wyjdź 

używając przycisku nr 5.  

Tryb video: 

- rozdzielczość: 1280x960; 640x480; 320x240 pixeli. 

- format wyświetlania daty i godziny: wyłącz/tylko data/data i czas. 

- detekcja ruchu: włącz/wyłącz (po włączeniu detekcji ruchu rejestrator automatycznie rozpocznie 

nagrywanie po wykryciu ruchy i przerwie nagrywanie gdy ruch zaniknie). 

- czas nagrywania: 1/2/3/4/5/10/15minut, aby wybrać długość pojedynczego pliku. 

- tryb nocny: włącz/wyłącz. 

 

Tryb aparatu: 

- rozmiar: 5M/3M/1,3M/VGA 



Ustawienia: 

W trybie kamery lub aparatu przyciśnij dwa razy przycisk nr 5 aby przejść do głównego menu. 

- format: wybierz aby sformatować kartę SD. 

- język: do wyboru angielski, chiński, japoński i rosyjski. 

- reset sytemu: do wyboru anuluj/wykonaj 

- częstotliwość świecenia: ustaw 50/60Hz 

- wpisywanie daty: przyciśnij przycisk nr 4 i wybierz właściwą datę i godzinę używając przycisku nr 

8/7. 

 

Tryb USB: 

Podłącz DVR do komputera używając kabla USB, w folderze „Mój komputer” pojawi się wymienny 

dysk na którym będą zapisane pliki z rejestratora Disk/DCIM/100DSCIM.  

- włóż kartę CD/MMC przed nagrywanie. 

- zapisane nagrania z rejestratora będą miały długość 1/2/3/4/5/10/15 minut, gdy miejsce zapisu 

będzie pełne urządzenie automatycznie rozpocznie nadpisywanie od początku, wystąpi 3 sekundowa 

pauza w trakcie której obraz nie będzie nagrywany. 

- ponieważ rejestrator zasilany jest DC 5V, należy użyć załączonej ładowarki która przetwarza 

napięcie 12V/24V do 5V. 

 

Specyfikacja: 

- rozdzielczość nagrywania: 1280x960/640x480/320x240 pixeli 

- format video: AVI 

- źródło zasilania: wbudowany akumulator lub ładowarka samochodowa 12/24V 

- obsługuje karty SD/MMC (od 256MB do 32GB) 

 


