
KAMERA SAMOCHODOWA Smartcams CDR126

Specyfikacja produktu

• Soczewka o bardzo szerokim kącie 140 stopni.
• Technologia WDR poprawiająca jasność i jakość nagranego materiału.
• Wysoka rozdzielczość 1920×1080P FULL HD.•

• Zaawansowany system kompresji obrazu H.264.•

• Jakość foto do 12 MPX•

• 4-krotny cyfrowy zoom.•

• 2.7 calowy wyraźny wyświetlacz LCD.•

• Wyjście HDMI pozwala podłączyć rejestrator do telewizora HD w celu 
odtwarzania nagrań.•

• Czujnik grawitacyjny G-sensor, podczas kolizji automatycznie 
zabezpiecza nagrywany film przed przypadkowym usunięciem lub 
nadpisaniem.•

• Automatyczne nagrywanie w pętli oraz podział plików na krótsze 
odcinki czasu.•

• Rejestracja daty i czasu na filmie•

• Automatyczny start nagrywania w momencie uruchomienia silnika oraz 
stop po około 10 sekundach od wyłączenia silnika•

• Obsługa kart microSD (TF), do 32 GB
•

Obsługa rejestratora

1） port USB 2）wyjście AV 3）przycisk SOS 4）Włącz/w    
yłącz

5）

MENU 6）soczewka 7）głośnik 8）slot karty pamięci
9）przycisk góra 10）przycisk dół 11）nagraj/OK 12）tryb pracy 13）
wyjście HDMI 14）Reset

Włączanie rejestratora
Wciśnij przycisk (4) ON/OFF
Aby uruchomić urządzenie wciśnij krótko raz przycisk włącz/wyłącz (4); 
Wciśnij przycisk (4) jeszcze raz aby wyłączyć urządzenie.

Ładowanie wbudowanej baterii.

Wbudowaną baterię podtrzymującą pracę kamery można doładowywać na trzy sposoby:
1. Za pomocą adaptera sieciowego USB 220V/5V (brak w zestawie),

2. Z komputera za pomocą dołączonego kabla USB
3. W aucie za pomocą dołączonej ładowarki samochodowej.

Instalacja karty pamięci
Przed pierwszym użyciem rejestratora  należy  zainstalować  kartę  pamięci  micro SD  w
slocie,  aby można było  rozpocząć nagrywanie.  Należy ostrożnie  wsunąć kartę  pamięci
zwracając uwagę na odpowiedni kierunek.
Aby wyjąć kartę należy ją delikatnie wcisnąć aż do momentu odblokowania, wtedy można
ją  bezpiecznie  wyciągnąć.  UWAGA!  Kartę  należy  instalować  I  wyciągać  tylko  na
wyłączonym rejestratorze.

G-Sensor czujnik grawitacyjny
Wybierz Włącz / Wysoka czułość / Średnia / Niska. Podczas nagrywania, w momencie
nagłego uderzenia / kolizji kamera automatycznie zabezpiecza nagrany właśnie materiał.
Nie pozwala ona na przypadkowe usunięcie bądź nadpisanie pliku z filmem zawierającym
materiał dowodowy.

Aby przełączyć rejestrator w inny tryb pracy wciśnij przycisk MODE (12). Wciśniecie raz –
uruchamia tryb wykonywania zdjęć, wciśniecie jeszcze raz powoduje uruchomienie trybu
odtwarzania zapisanych materiałów.

Aby przejść do trybu ustawień, wciśnij raz przycisk MENU (5).

Aby zacząć nagrywanie, wciśnij raz przycisk nagraj/OK, aby zatrzymać nagrywanie wciśnij
go jeszcze raz.
W trakcie nagrywania wciśnij przycisk wł/wył (4) aby aktywować/dezaktywować tryb 
nocny, doświetlanie diodami LED (używaj tylko w pomieszczeniach bądź na postoju).

Opcje VIDEO
Wciśnij  przycisk  MENU  (5)  aby  wejść  do  menu  opcji  video  I  ustawić  na  przykład
rozdzielczość nagrania.
1080HFD 1920*1080 1080P 1440*1080 720P 1280*720

W trybie wykonywania zdjęć, wciśnij przycisk OK aby zapisać zdjęcie.

W trybie odtwarzania wybierz odpowiedni plik za pomocą klawiszy góra/dół (9) I  (10)
następnie  wciśnij  OK  (11)  aby  uruchomić  odtwarzanie/podgląd.  Głośność  w  trakcie
odtwarzania można regulować przyciskami góra/dół.

Aby skopiować pliki zapisane w rejestratorze należy podłączyć go do komputera PC za
pomocą dołączonego przewodu USB. Wymagania systemowe komputera to: Windows
2000/XP/Vista/Windows 7, MAC



Specyfikacja
Wyświetlacz LCD 2.7 cali
Soczewka 140 stopni klasy A+High Resolution
Język menu Polski, English、Traditional、Chinese、Japanese 、

Russian、German、French、Spanish、Italian
Rozdzielczość Video 1080HFD  1920*1080 1080P  1440*1080  720P

1280*720
Format Video MOV  H.264
Rozdzielczość foto VGA 1.3M 12M 10M 8M 5M 3M 2MHD
Format zdjęć JPG
Pamięć Micro SD (brak w zestawie)
Tryb zdjęć Jedno zdjęcie / 2 sek. opóźnienie / 5 sek. opóźnienie

/ 10 sek opóźnienie
Format wyj. TV PAL/NTSC
Częstotliwość 50HZ/60HZ
USB Port USB 2.0
Zasilanie 5V 500 mA

Pozostałe informacje

1)  Symbol  przekreślonego kontenera  zamieszczony  na  produkcie  lub w
dokumentacji towarzyszącej oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie
należy pozbywać się urządzenia elektrycznego lub elektronicznego wraz z
odpadami komunalny-
mi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu w celu jego 
właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki produkt zostanie przyjęty 
bezpłatnie. Dzięki prawidłowej utylizacji tego produktu pomagasz 
zachować cenne zasoby naturalne oraz przeciwdziałasz potencjalnemu 
negatywnemu wpływowi na środowisko oraz ludzkie zdrowie, co może być
skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, 
prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub w najbliższym punkcie zbiórki.
Pozbywanie się odpadów tego rodzaju w nieprawidłowy sposób jest 
zagrożone karą przewidzianą w odpowiednich przepisach państwowych. 
Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (w przypadku zastosowania w przedsiębiorstwach i 
firmach): Szczegółowych informacje na temat prawidłowej utylizacji 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możesz uzyskać u swojego 
sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników dotycząca 
utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego w państwach spoza Unii 
Europejskiej: Powyższy symbol (prze-kreślonego kontenera) obowiązuje 
wyłącznie w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat 
prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego możesz 
uzyskać w swoim urzędzie lub u sprzedawcy urządzenia. Wszystko zostało 
określone za pomocą symbolu prze-kreślonego kontenera na produkcie, 
opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej.

2) Roszczenia gwarancyjne dotyczące urządzeń składaj w miejscu zakupu. W przypadku
problemów technicznych lub pytań, skontaktuj się ze sprzedawcą, który poinformuje cię o
dalszym postępowaniu. Należy dotrzymywać zasady pracy z urządzeniami elektrycznymi, a
zasilający przewód elektryczny podłączać tylko do odpowiednich gniazdek elektrycznych.
Użytkownik nie jest upoważniony do demontowania urządzenia ani wymiany jakiejkolwiek
jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym. Niewłaściwy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może również
spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Deklaracja zgodności

ProGuitars  Marek  Mrozowski  niniejszym  oświadcza,  że  wszystkie
urządzenia  Smartcams  są  zgodne  z  podstawowymi  wymaganiami  i
pozostałymi  odpowiednimi  regulacjami  Dyrektywy  2004/108/EC.
Produkty  są  przeznaczone  do  sprzedaży  w  Niemczech,  Republice
Czeskiej,  na Słowacji,  w Polsce, na Węgrzech oraz w dalszych krajach
UE. Okres gwarancyjny na produkty to 24 miesiące, jeżeli  nie zostało
ustalone inaczej.

Producent:

SHENZHEN JIUSHI ELECTRONIC CO. LTD 

4F,11Bldg Lianchuang Tech-Park, Lilang Road, 

Buji , Shenzhen, China. 518112.

Błędy w druku oraz zmiany w instrukcji obsługi zastrzeżone.


