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PLDwustronna kamera samochodowa  
w lusterku wstecznym

Instrukcja obsługi

Wykaz elementów:

1. Mikrofon
2. Przycisk OK
3. Zmiana trybu/przycisk MENU
4. Ekran LCD
5. Przycisk „w dół”
6. Przycisk „do góry”
7. Wyłącznik ON/OFF

8. Gniazdo karty pamięci SD
9. Złącze USB
10. Mocowanie
11. Głośnik
12. Obiektyw kamery przedniej
13. Przycisk RESET
14. Złącze AV dla kamery tylnej

Funkcje przycisków:
 1. MIKROFON – Mikrofon do nagrywania 

dźwięku.
2. Przycisk OK – umożliwia wejście do 

podmenu oraz potwierdzanie wyboru.
3. Zmiana trybu/przycisk MENU
Zmiana trybu – naciskanie tego przycisku 

umożliwia przechodzenie pomiędzy 
trybami video/foto/odtwarzanie.

Przycisk MENU – Dłuższe przyciśnięcie tego 
przycisku pozwala na wejście do MENU 
urządzenia. Ponowne naciśnięcie tego 

przycisku skutkuje opuszczeniem MENU.
4. Ekran LCD
5. Przycisk „w dół” – w trybie MENU 

naciśnięcie tego przycisku umożliwia 
przejście do opcji znajdującej się poniżej 
aktualnej pozycji.

6. Przycisk „do góry” – w trybie MENU 
naciśnięcie tego przycisku umożliwia 
przejście do opcji znajdującej się powyżej 
aktualnej pozycji.

7. Przycisk wyłącznika ON/OFF
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a) Naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie 
przez dłuższy okres załącza kamerę, 
ponowne naciśnięcie i dłuższe 
przytrzymanie wyłącza. 

b) Naciśnięcie przycisku w trakcie pracy 
kamery wyłącza ekran, ponowne 
naciśnięcie załącza.

8. Gniazdo karty pamięci – do współpracy z 
kartą pamięci MikroSD.

9. Złącze mikro USB, przeznaczone do:
a) kopiowania danych pomiędzy kamerą a 

komputerem,

b) ładowania baterii,
c) podłączenia zewnętrznego źródła zasilania.
10. Mocowanie – umożliwia montaż kamery 

na lusterku wstecznym w samochodzie.
11. Głośnik.
12. Obiektyw – kierunek nagrywania można 

ustawić ręcznie.
13. Przycisk RESET – umożliwia reset 

urządzenia po zawieszenie się systemu.
14. Złącze AV – do podłączenia kamery tylnej.

Funkcje
Automatyczne załączanie/wyłączanie
Gdy funkcja jest aktywna, nagrywanie wystartuje natychmiast po podłączeniu zewnętrznego 
źródła zasilania. Nagranie zostanie automatycznie zapisane na karcie pamięci po odłączeniu 
zewnętrznego źródła zasilania.
Kamera cofania
Gdy aktywna jest funkcja kamery cofania, tylna kamera jest podłączona a przewód zasilający 
podłączony jest do lampy cofania, w lusterku podczas wykonywania manewru cofania 
automatycznie pojawi się obraz z kamery tylnej.
Obraz z kamery tylnej
Podczas wykonywania manewru cofania na ekranie w lusterku automatycznie pojawia się 
obraz z kamery tylnej.
Detekcja ruchu (kamera przednia)
W trybie czuwania nagrywanie uruchamia się automatycznie po wykryciu jakiegokolwiek 
ruchu w zasięgu kamery.
Montaż
Montaż elementu głównego – Przymocuj urządzenie na lusterku wstecznym ożywając di tego 
gumowego paska. Następnie ustaw obiektyw w odpowiednim kierunku.
Montaż kamery tylnej – Przymocuj kamerę z tyłu samochodu. Podłącz czerwony przewód do 
lampy cofania, a wtyczkę AV 2,5 mm wsuń do gniazdka w lusterku.
Czynności wstępne
Załączanie/wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk power, aby załączyć urządzenie, ponowne dłuższe 
naciśnięcie przyciski wyłącza je.
Uwaga: gdy bateria jest rozładowana, kamera wyłączy się automatycznie po pojawieniu się na 
ekranie komunikatu informującego o tym fakcie
Tryb wideo i nagrywania
Naciśnij przycisk Zmiana trybu/przycisk MENU, aby przejść w tryb wideo. W lewym górnym 
rogu ekranu pojawi się ikona kamery.
Naciśnij przycisk OK, aby uruchomić nagrywanie. Obok ikony kamery pojawi się zegar 
odliczający czas w trakcie nagrywania.
Tryb aparatu fotograficznego i fotografowanie
Naciśnij przycisk Zmiana trybu/przycisk MENU, aby przejść w tryb aparatu fotograficznego. W 
lewym górnym rogu ekranu pojawi się ikona aparatu fotograficznego.
Naciśnij przycisk OK., urządzenie wykona 5 zdjęć. Dźwięk na zakończenie oznacza, że zdjęcia 
zostały wykonane.
Tryb odtwarzania 
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Naciśnij przycisk Zmiana trybu/przycisk MENU, aby przejść w tryb kopiowania. W lewym 
górnym rogu ekranu pojawi się ikona odtwarzania.
Naciśnij przycisk <, aby wybrać plik powyżej, naciśnij przycisk >, aby wybrać plik poniżej.
Naciśnij przycisk START, aby odtworzyć wybrany plik.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zmiana trybu/przycisk MENU, aby usunąć wybrany plik.
Tryb ustawień
Zatrzymaj nagrywanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zmiana trybu/przycisk MENU, aby 
przejść w tryb ustawień. Naciśnij przycisk < lub >, aby poruszać się pomiędzy podmenu a 
następnie przycisk OK, aby w nie wejść. Naciśnij przycisk < lub >, aby wybrać odpowiednią 
opcję a następnie przycisk OK dla zatwierdzenia wyboru.
Naciśnij przycisk Zmiana trybu/przycisk MENU, aby wyjść z trybu ustawień.
Tryb USB
Podłącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB z wtyczką MiniUSB (nie jest dostarczany z 
urządzeniem), na ekranie zostanie zasygnalizowany tryb USB. Można wybrać jedną z dwóch możliwości:
1. Dysk zewnętrzny 

Do przenoszenia, kopiowania lub usuwania plików zapisanych w pamięci urządzenia.
2. Kamera internetowa 

Do wykorzystania urządzenia, jako kamery do wykonywania zdjęć lub video chat‘ów.
Ładowanie baterii (akumulatorka)
Ładowanie baterii może odbywać się następującymi sposobami:
A. Przy pomocy ładowarki podłączanej do gniazda zapalniczki w samochodzie (znajduje się w 

opakowaniu).
B. Z portu USB w komputerze poprzez kabel z wtyczką MiniUSB (nie jest dostarczany z urządzeniem).
C. Przy pomocy ładowarki ze złączem USB poprzez kabel z wtyczką MiniUSB (nie jest 

dostarczany z urządzeniem).
Kamera posiada czerwoną lampkę, która gaśnie po naładowaniu się baterii.
Dane techniczne

Opis Samochodowa kamera HD w lusterku wstecznym.

Ekran 4,3 cala

Obiektyw Szerokokątny o dużej rozdzielczości

Format plików wideo AVI

Rozdzielczość nagrań video FHD 1080P, HD720P

Nagrywanie w pętli Wspierane

Nagrywanie automatyczne Automatyczne nagrywanie przy uruchamianiu silnia, zapisywanie 
nagrania po wyłączeniu zapłonu.

Format daty i czasu Na ekranie można wyświetlić rok-miesiąc-dzień-godzinę.

Tryb aparatu fotograficznego 12M/10M/8M/5M/2M/1.3M/VGA

Formát fotografií JPEG

Karta pamięci Karta pamięci MicroSD (można spotkać się z nazwą karta TF) o pojemności do 32 GB.

Mikrofon Wspierane (rejestrację dźwięku można załączyć lub wyłączyć w MENU)

Głośnik Wbudowany

Tryb USB 1. Dysk zewnętrzny 

2. Kamera internetowa DC 5V 1A, Mini USB konektor

Złącze zasilania DC 5V 1A, wtyczka MiniUSB

Bateria (akumulator) Wbudowana 500mAh litowo-polimerowa
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Często zadawane pytania
1. Nie mogę zrobić zdjęcia ani nagrać wideo. 

Należy sprawdzić, czy karta pamięci jest zabezpieczona przed zapisem oraz czy jest na niej 
odpowiednia ilość wolnego miejsca.

2. Nagrywanie wideo automatycznie zatrzymuje się po wyborze trybu 
HD (pliki o dużej objętości wymagające szybkiej wymiany danych). Należy używać kart 
pamięci spełniającej normę SDHC pracującej z prędkościami C4/C6/C10 lub wyższymi.

3. Nie mogę odtworzyć zapisu wideo  
lub przeglądać fotografii w urządzeniu lub pojawia się komunikat o błędzie zapisu na karcie 
pamięci.

Należy użyć funkcji formatowania z MENU urządzenia.
4. Obraz jest rozmazany.
A. Z obiektywu nie zdjęto folii ochronnej. Przed rozpoczęciem użytkowania kamery należy 

zdjąć folię ochronną z jej obiektywu.
B. Należy sprawdzić bzy soczewka nie jest zabrudzona, ewentualnie przetrzeć ją miękką, 

czystą chusteczką (nie jest dostarczana z produktem).5. Obraz jest zaciemniony podczas 
nagrywania nieba lub tafli wody.

Obrazy o dużym kontraście wpływają niekorzystnie na automat regulacji ekspozycji. 
Użytkownik może ustawić wartość ekspozycji ręcznie w MENU. Podobnie w trybie aparatu 
fotograficznego, można wybrać wartość „EV” w MENU.

6. Kolory źle wyglądają, gdy niebo jest zachmurzone lub w pomieszczeniach. 
Należy sprawdzić w MENU czy „Balans bieli” jest ustawiony na automatyczny.

7. System zawiesił się. 
Należy nacisnąć przycisk RESET z znajdujący się z tyłu urządzenia, aby zrestartować system.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów 
domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym 
miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu 
zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub 
nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 

wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 

zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
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- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, 
używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania 
nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,

- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem 
oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać 
zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w 
zależności od modelu produktu.

AKUMULATORY
Nowe akumulatory lub składowane przez dłuższy okres osiągają pełną wydajność po przejściu kilku cykli ładowania i 
rozładowania. W takim przypadku zaleca się standardowe ładowanie, prądem o wartości jednej dziesiątej pojemności 
akumulatora przez okres zalecany w instrukcji obsługi urządzenia (może to być czas z zakresie 5 do 16 godz. w 
zależności od typu akumulatora). Przed rozpoczęciem ładowania temperatura akumulatora powinna ustabilizować się 
na poziomie temperatury pokojowej. Ładowanie akumulatorów w temperaturze poniżej 15°C i powyżej 30°C będzie 
skutkowało zmniejszeniem ich pojemności. Stabilizacja temperatury z 0°C do 15°C w temperaturze pokojowej trwa 
około 2 godzin. Należy sobie uświadomić, że temperatura musi się ustabilizować nie tylko na powierzchni baterii, 
ale również w jej wnętrzu. Ładowanie akumulatora w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C potęguje proces 
samorozładowywania. W przypadku produktów użytkowanych na wolnym powietrzu należy zdawać sobie sprawę 
z tego, że w temperaturach poniżej 0°C i powyżej 40°C, może dojść do ograniczenia funkcjonalności urządzenia. 
Objawia się to tym, że wprawdzie akumulator po naładowaniu posiada pełną pojemność, ale po kilku dniach jest 
zupełnie rozładowany.
EKSPLOATACJA – nie wolno dopuścić do całkowitego rozładowania się akumulatora, ponieważ taki stan może 
doprowadzić do jego zniszczenia. Gdy do zasilania wykorzystywanych jest kilka ogniw połączonych ze sobą, należy 
utrzymywać minimalną wartość napięcia rozładowania na jedno ogniwo (NiMH 1V; Li-Pol 3V; Li-Ion 3V; SLA 1,75V). Nie 
dotrzymywanie wartości napięcia max. po naładowaniu i min. wartości napięcia rozładowania może doprowadzić do 
uszkodzenia akumulatora lub szybkiej utraty pojemności. Należy pamiętać o tym, że jeżeli eksploatujesz akumulator 
np. 12V NiMH (złożony z 10 osobnych ogniw), to przy spadku napięcia do 1V w każdym ogniwie, całkowite 
napięcie akumulatora wynosi 10V. Przy takim napięciu zwykle można jeszcze korzystać z akumulatora (wkrętarka 
akumulatorowa nie potrafi już dokręcać śrub, samochodzik zabawka nie będzie jeździć, ale po chwili przerwy można 
jeszcze przykręcić jedną śrubę a samochodzik przejedzie jeszcze kawałek lub pozostawiamy zapaloną żarówkę, 
tak długo jak żarzy się włókno nawet, jeżeli nie daje światła), ale ryzykujemy zmianę jego polaryzacji a tym samym 
zniszczenie lub znaczne obniżenie jego żywotności.
ŻYWOTNOŚĆ RZECZYWISTA – akumulatorów w znacznej mierze zależy od warunków, w jakich są eksploatowane 
(temperatura otoczenia, prąd ładowania i rozładowania itd.). Żywotność standardowego akumulatora 
eksploatowanego w odpowiednich warunkach powinna wynosić do 500 cykli dla akumulatorów NiMH, do 500 cykli 
dla SLA (akumulator ołowiowy), 250 do 350 dla akumulatorów Li-Pol i Li-Ion. Jako granicę żywotności uważa się 
utratę 40 – 30 % pojemności akumulatora w porównaniu z nowym akumulatorem. Takiej utraty pojemności w trakcie 
normalnego użytkowania nie należy uznawać za wadę akumulatora, jest to proces naturalny.
SAMOROZŁADOWANIE – jest to właściwość akumulatora, w której wyniku podczas składowania dochodzi do 
postępującego obniżenia poziomu naładowania, co powoduje obniżenie napięcia dostarczanego do odbiornika w 
trakcie normalnej pracy. Szybkość rozładowywania się akumulatora (obniżania się poziomu naładowania) w dużej 
mierze zależy od temperatury otoczenia podczas składowania. Wraz z wzrostem temperatury potęguje się zjawisko 
samorozładowania.
PRZECHOWYWANIE - akumulatory należy przechowywać w stanie naładowanym (np. po 3 miesiącach należy 
je naładować). Zaleca się składowanie wszystkich typów akumulatorów w temperaturze pokojowej, w suchym 
otoczeniu.
ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI – jest zależne od tego, jak użytkownik będzie troszczyć się o akumulator. Jeżeli nie 
będziemy przestrzegać powyższych zaleceń, to z czasem zauważalny będzie spadek wydajności akumulatora i 
zaistnieje potrzeba jego wymiany na nowy. Jeżeli będziesz właściwie eksploatował akumulator i prawidłowo go 
ładował, to on zapewne odwdzięczy się długoterminową żywotnością i wysoką wydajnością.


