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Wprowadzenie

CDR 153 to urządzenie,  które  może nagrywać  video  z  dźwiękiem  podczas

jazdy, dzięki czemu stanowi idealne narzędzie ochrony przed szantażem ze

strony oszustów drogowych, jak również dostarcza niezbitych dowodów w

razie kolizji na drodze. Co więcej, pozwala również zapisać piękno krajobrazu

otaczającego Cię w czasie podróży.

Produkt  ten został  wykonany  z  wykorzystaniem  najnowszych  technologii  i

nowoczesnego wzornictwa przemysłowego, tak aby można go było używać

nie tylko jako typowej kamery samochodowej, ale również jako typowej mini

kamery video. Na tle tradycyjnych kamer video, urządzenie to wyróżnia się

kompaktowymi rozmiarami, energooszczędnością i z uwagi na małe rozmiary

można go zabrać ze sobą zawsze i wszędzie.

Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją przez rozpoczęciem korzystania z

urządzenia.



Przed pierwszym użyciem

1. Zaleca  się  używanie  oryginalnych  kart  micro  SD klasy  10  o  wysokiej

prędkości  do  zapisu  nagrań  video,  chyba  że  taka  karta  okaże  się

niekompatybilna z Twoim urządzeniem.

2. Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie karty microSD. Jeżeli na

karcie, której zamierzasz używać znajdują się już jakieś pliki  video lub

zdjęcia, może się zdarzyć że urządzenie nie będzie w stanie ich odczytać.

Dlatego też zaleca się sformatowanie karty microSD przed pierwszym

użyciem.

3. Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  włożenie  karty  do  gniazda  kart

microSD  w  urządzeniu  odpowiednią  stroną.  Jeśli  karta  nie  zostanie

prawidłowo  zainstalowana,  może  to  spowodować  uszkodzenie

urządzenia lub/i karty.

4. Najpierw należy włożyć kartę do urządzenia, a dopiero potem włączyć

włączyć  urządzenie  w  celu  wykonania  nagrania  video.  Proszę  nie

wykonywać w/w czynności

w odwrotnej kolejności.

5. Zazwyczaj urządzenie współpracuje z kartami pamięci o pojemności do 
32GB.

Instrukcja użytkowania



1 Włączanie/wyłączanie: wciśnij i przytrzymaj przycisk power przez około

1 sekundę aby włączyć, wciśnij i przytrzymaj przycisk power przez około

3 sekundy aby wyłączyć. Jeśli w urządzeniu znajduje się karta pamięci,

po włączeniu automatycznie przejdzie ono w tryb nagrywania.

2 Rozpocznij/zakończ  nagrywanie:  w  trybie  video, krótkie wciśnięcie

przycisku  OK  rozpoczyna  nagrywanie,  ponowne  krótkie  wciśnięcie

przycisku OK kończy nagrywanie.

3 Zdjęcia : w trybie foto, krótkie wciśnięcie przycisku OK powoduje 

wykonanie zdjęcia.

4 Odtwarzanie: w trybie odtwarzania, krótkie wciśnięcie przycisku OK 

powoduje odtworzenie nagrania video.

5 Przycisk  OK:  w  trybie  video/foto/odtwarzania, krótkie wciśnięcie

przycisku  MENU  powoduje  wejście  do  menu,  krótkie  wciśnięcie

przycisków „do góry”/”w dół” pozwala

poruszać  się  po  liście  opcji/nagrań,  a  krótkie  wciśnięcie  przycisku  OK

powoduje potwierdzenie wykonania danej operacji.

6 Przycisk “pełny ekran”:: w trybie video/foto/odtwarzania, długotrwałe

wciśnięcie  przycisku  OK umożliwia  przełączanie  się  pomiędzy  trybem

pełnoekranowym

i zwykłym.

7 Przycisk “do gory”  : w menu ustawień i w trybie przełączania kamery,

jego  funkcją  jest  przejście  do  góry  (wyżej)  .  W  trybie  standby,



długotrwałe wciśnięcie  powoduje włączenie/wyłącznie funkcji  detekcji

ruchu. W trybie odtwarzania, krótkie wciśnięcie umożliwia odtworzenie

nagrania do tyłu w przyśpieszonym tempie.

8 Przycisk “w dół”: w menu ustawień i w trybie przełączania kamery, jego

funkcją jest  przejście w dół  (niżej).  W trybie video, krótkie wciśnięcie

umożliwia włączenie/wyłączenie audio.  （ Uwaga: ustawienie zostanie

automatycznie  zapisane,  nie  ma  potrzeby  ponownego  ustawiania

następnym  razem  ）  .  W  trybie  odtwarzania,  krótkie  wciśnięcie

umożliwia odtworzenie nagrania do przodu w przyśpieszonym tempie.

9 Menu :  W trybie standby, krótkie wciśnięcie tego przycisku powoduje

wejście do głównego menu ustawień, krótkie wciśnięcie przycisku „do

góry”/”w  dół”  umożliwia  wybór  żądanej  opcji,  natomiast  krótkie

wciśnięcie  przycisku  OK  powoduje  zatwierdzenie  wybranej  opcji.  Po

wybraniu  ustawień,  krótkie  wciśnięcie  przycisku  MENU  powoduje

wyjście z menu ustawień.

10 Przycisk  Mode:  W  trybie  standby, krótkie  wciśnięcie  tego przycisku

umożliwia  przełączanie  pomiędzy  różnymi  trybami  pracy

(Video/Foto/Odtwarzanie)

Ładowanie baterii

1. Podłącz urządzenie do ładowarki samochodowej przy pomocy kabla USB

– urządzenie włączy się automatycznie i zacznie się ładować. Kiedy urządzenie

jest  wyłączone,  również  może  być  ładowane.  W  czasie  ładowania  dioda



informacyjna  świeci  na  czerwono.  Po  naładowaniu  baterii  dioda

gaśnie.2.Ładowanie  przez  USB:  podłącz  urządzenie  do  komputera  PC  za

pośrednictwem kabla USB a następnie wybierz opcję ładowania.

Nagrywanie Video

W  trybie  nagrywania  video,  w  lewym  górnym  rogu  ekranu

wyświetla się ikonka  , wciśnij przycisk OK aby rozpocząć nagrywanie, w

lewym górnym rogu ekranu zacznie migać ikonka . Ponownie wciśnij przycisk

OK aby zatrzymać nagrywanie (ikonka zniknie).

Menu Foto I Ustawień 
1. Wciśnij przycisk Mode aby przejść w tryb Foto – w lewym

górnym rogu ekranu wyświetli się ikonka.

2. Wciśnij  przycisk  OK  aby  wykonać  zdjęcie.  W  sekundę  po  usłyszenia

dźwięku  kliknięcia,  zostanie  wykonane  zdjęcie.  W  czasie  wykonywania

zdjęcia,  kamera  powinna  być  stabilna  aby  uniknąć  efektu  poruszonego

zdjęcia.

Wskazówki：w każdym trybie fotografowania można wcisnąć przycisk Mode

aby przełączać się pomiędzy trybem
video/foto/odtwarzania.

Odtwarzanie

1. Przeglądanie  plików:  Po  włączeniu  urządzenia  i  automatycznym

przejściu  w  tryb  nagrywania,  wciśnij  przycisk  Mode  aby  przejść  do  trybu



odtwarzania,  wciśnij  przycisk  „do góry”/”w dół” aby przeglądać  pliki  foto i

video. Odtwarzanie następuje wg typu plików – można przeglądać tylko pliki

video  kiedy  ustawiony  typ  plików  to  pliki  video  i  analogicznie  można

przeglądać zdjęcia gdy jest ustawiony taki typ plików.

2. Funkcja  Delete  and  Protection:  W  trybie  odtwarzania,  wciśnij  przycisk

MENU, gdy zobaczysz opcję "Delete" & "Protection lock", wciśnij przycisk OK

aby wejść w opcje "delete this" (skasuj to) i "delete all"  (skasuj wszystko).

Wciśnij przycisk OK aby wybrać żądaną opcję i ponownie wciśnij przycisk OK

aby  potwierdzić.  Możesz  również  zarządzić  blokadę  pliku,  dzięki  czemu

skasowanie  pliku  nie  będzie  możliwe  przed  jego  odblokowaniem.

Rozwiązywanie problemów:

W razie pojawienia się problemów z obsługą urządzenia, proszę spróbować 

wykonać następujące kroki:

·urządzenie nie nagrywa video I nie wykonuje zdjęć: sprawdź czy na karcie 

pamięci jest wystarczająca ilość miejsca I czy karta nie jest zabezpieczona 

przed zapisem

·w czasie próby odtworzenia pliku foto/video pojawia się komunikat „błąd

pliku”

użyj funkcji formatowania aby sformatować kartę pamięci ·urządzenie

przestaje reagować

zrestartuj urządzenie poprzez krótkie wciśnięcie przycisku “RESET”.



·niewyraźne video

sprawdź czy na obiektywie kamery nie znajdują się zanieczyszczenia, wyczyść

obiektyw kamery specjalną szmatką

Uwaga: zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji wyglądu i 

specyfikacji urządzenia bez wcześniejszego powiadomienia.

GWARANCJA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja ta nie 

obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek 

niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie 

obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek 

stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie 

obejmuje także materiałów eksploatacyjnych takich jak baterie, 

akumulatory. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, mailowo na adres 

kamerycyfrowe@gmail.com .

10Środki bezpieczeństwa   
Nie narażaj kamery na uderzenia, chroń przed upadkiem na ziemię oraz

innymi możliwościami powstania mechanicznego uszkodzenia.
1. Nie  umieszczaj  kamery  w  pobliżu  obiektów  wytwarzających  silne  pole

magnetyczne,  jak  mp.  Magnesy  lub  silniki  elektryczne.  Nie  umieszczaj

mailto:kamerycyfrowe@gmail.com


kamery również w pobliżu obiektów emitujących silne fale radiowe, jak np.
anteny. Silne pole magnetyczne lub fale radiowe mogą uszkodzić kamerę
lub wykonane obrazowe oraz dźwiękowe zapisy.

2. Nie wystawiaj kamery na oddziaływanie wysokich temperatur oraz 
bezpośrednie działanie pro-mieni słonecznych.

3. Korzystaj jedynie z wysokiej jakości kart Micro SDHC. Karty nieznanych 
producentów nie zapewniają właściwego funkcjonowania miejsca zapisu.

4. Nie umieszczaj karty Micro SDHC w pobliżu pola magnetycznego lub miejsc 
powstawania silnej elektryczności statycznej. W ten sposób możesz 
zapobiec utracie zapisanych danych.

5.W przypadku, kiedy podczas ładowania dojdzie do przegrzania urządzenia, 
tworzenia się dymu lub wystąpienia podejrzanego zapachu, natychmiast 
odłącz urządzenie i przerwij ładowanie.

6. Podczas ładowania przechowuj kamerę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Kabel zasilania może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub 
uduszenie dziecka.

7. Kamerę przechowuj w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Środki ostrożności i uwagi

-- Dla własnego bezpieczeństwa nie zmieniaj ustawień kamery podczas 
prowadzenia pojazdu.
-- Do używania kamery w samochodzie musisz posiadać mocowanie na szybę.

Kamerę zamocuj w takim miejscu, aby nie zasłaniała widoku kierowcy ani
nie  stanowiła  przeszkody  dla  ewentualnego  otwarcia  poduszek
powietrznych.

--  Żaden  przedmiot  nie  powinien  blokować  obiektywu  kamery,  a  w  jego
pobliżu nie powinny znajdować się materiały odbijające światło. Utrzymuj
obiektyw w czystości.

-- Przyciemniana przednia szyba samochodu może wpływać na jakość 
nagrywania.



Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

-- Używaj wyłącznie ładowarki dołączonej w zestawie podstawowym kamery.
Użycie  innej  ładowarki  może  spowodować  jej  nieprawidłowe  działanie  i
stanowić niebezpieczeństwo.

--  Nie  używaj  ładowarki  w  miejscach  o  dużej  wilgotności.  Nie  dotykaj
ładowarki mokrymi rękami lub kiedy stoisz w wodzie.

-- Jeśli używasz ładowarki do zasilania urządzenia lub ładowania baterii,
zapewnij odpowiednią wentylację jego otoczenia. Nie przykrywaj ładowarki
papierem ani innymi przedmiotami, aby nie ograniczać jego chłodzenia. Nie

używaj ładowarki, gdy znajduje się ona w torbie do przenoszenia.
--  Ładowarkę  podłączaj  jedynie  do  odpowiedniego  źródła  zasilania.

Wymagania dotyczące napięcia znajdują się na obudowie i/lub opakowaniu
produktu.

--  Nie  używaj  ładowarki  z  uszkodzonym  przewodem.  W  przypadku
uszkodzenia nie podejmuj się jej samodzielnej naprawy!

-- W razie nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast odłącz je od 
zasilania energii.
-- Urządzenie należy ładować pod nadzorem.

Konserwacja urządzenia

--  Konserwacja  urządzenia  zapewni  bezproblemowe  działanie  i  zmniejszy
niebezpieczeństwo uszkodzenia.

--  Chroń  urządzenie  przed  nadmierną  wilgocią  i  ekstremalnymi
temperaturami  oraz  unikaj  zbyt  długiego  wystawiania  go  na  działanie
bezpośredniego światła słonecznego lub silnego światła ultrafioletowego.

-- Chroń urządzenie przed upuszczeniem lub narażeniem na silne uderzenia.
-- Nie wystawiaj urządzenia na działanie nagłych i dużych zmian temperatury.

Mogłoby to spowodować nagromadzenie wilgoci wewnątrz urządzenia, a w
rezultacie jego uszkodzenie. W przypadku nagromadzenia wilgoci, zaczekaj
do całkowitego wyschnięcia urządzenia przed jego użyciem.

--  Powierzchnię  ekranu  łatwo  zarysować.  Nie  dopuszczaj  do  kontaktu
powierzchni ekranu z ostrymi przedmiotami.



-- Nigdy nie czyść urządzenia, kiedy jest uruchomione. Do wycierania ekranu i
zewnętrznych  części  urządzenia  używaj  miękkiej,  niepozostawiającej
włókien szmatki. Do czyszczenia ekranu nie używaj ręczników papierowych.

--  Nie  podejmuj  prób  demontażu,  naprawy  ani  modyfikacji  urządzenia.
Demontaż, modyfikacje lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie
urządzenia  i  utratę  gwarancji,  a  nawet  obrażenia  ciała  oraz  uszkodzenie
własności.

-- Nie przechowuj ani nie przenoś łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów
wybuchowych  w  miejscu  przechowywania  urządzenia,  jego  części  lub
akcesoriów.

--  Aby  nie  stwarzać  okazji  do  kradzieży,  nie  zostawiaj  urządzenia  ani
akcesoriów na widoku w pojeździe pozbawionym nadzoru.

-- Przegrzanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- 8 -Pozostałe informacje

1)  Symbol  przekreślonego  kontenera  zamieszczony  na
produkcie lub w dokumen-tacji  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 
prawi
dłowej 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.


