
DWUSTRONNA KAMERA SAMOCHODOWA 
W LUSTERKU WSTECZNYM

Kamery samochodowe cieszą się wśród kierowców coraz większa popularnością – 
i słusznie. Z nimi podróż staje się o wiele spokojniejsza. Kamera pokładowa Full HD 
zawsze dokładnie wszystko nagra (nie tylko w dzien, ale i w nocy), więc w wypadku 
nieprzewidzianych zdarzeń drogowych brak świadków nie będzie już problemem, a 
ty łatwo ustalisz sprawców w spornych sytuacjach.

Nasza kamera posiada też czujnik cofania, który ułatwi ci parkowanie. Dla twojej 
wygody przednia kamera w trybie czuwania będzie załączała się automatycznie w 
przypadku wykrycia jakiegokolwiek ruchu, a podczas manewru cofania na 
wyświetlaczu od razu pojawi się obraz z tylnej kamery. Nagrane pliki możesz 
odtworzyć na wyświetlaczu lub za pomocą kabla USB przenosić na dysk i wracać do 
nich w razie potrzeby.

Uwaga! Kamera do zapisywania plików potrzebuje karty pamięci MicroSD, 
która nie jest częścią zestawu.

ZALETY:

- komfort i wygoda użycia
- nagrywanie filmów, zdjęć, dźwięku
- możliwość nagrywania nieprzewidzianych zdarzeń na drodze
- pomoc w czasie parkowania
- wielofunkcyjny: kamera i aparat fotograficzny w jednym

DANE TECHNICZNE:

- ekran: 4,3 cala
- obiektyw: szerokokątny o dużej rozdzielczości
- format plików wideo: AVI
- rozdzielczość nagarań wideo: FHD 1080P, HD720P
- nagrywanie w pętli: wspierane
-  nagrywanie  automatyczne  przy  uruchamianiu  silnika,  zapisywanie  nagrania  po
wyłączeniu zapłonu
- tryb aparatu fotograficznego: 12M/10M/8M/5M/1,3M/VGA
- format fotografii: JPG
- karta pamięci: MicroSD do 32 GB
- mikrofon: rejestrację dźwięku można włączyć lub wyłączyć w Menu
- głośnik: wbudowany
- tryb USB: 1. dysk zewnętrzny, 2. kamera internetowa
- złącze zasilania DC 5v 500 mA, wtyczka MiniUSB



- wbudowana bateria 500mAh litowo-polimerowa

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dlaczego nie mogę nagrać wideo ani zrobić zdjęcia?
Należy sprawdzić, czy karta pamięci jest zabezpieczona przed zapisem oraz czy 
jest na niej odpowiednio dużo miejsca.

Dlaczego nagrywanie wideo automatycznie zatrzymuje się po wyborze trybu 
HD?
Należy używać kart pamięci spełniających normę SDHC pracującej z prędkościami 
C4/C6/C10 lub wyższymi. Należy użyć funkcji formatowania z menu.

Dlaczego obraz jest niewyraźny?
a) Sprawdź, czy z obiektywu zdjęto folię ochronną.
b) Sprawdź, czy soczewka nie jest zabrudzona, przetrzyj ją miękką szmatką.

Dlaczego kolory źle wyglądają, gdy niebo jest zachmurzone lub w 
pomieszczeniach?
Sprawdź w menu, czy „balans bieli” jest ustawiony na tryb automatyczny.

Co zrobić, gdy kamera się zawiesi?
Należy przycisnąć przycisk „Reset” znajdujący się z tyłu urządzenia, by 
zrestartować system.


