
Kamera CDR226 Dual

Instrukcja Obsługi

Opis klawiszy oraz funkcji:

1. Reset       2. Góra     3. Mode     4. OK     5. Menu     6. Dół
7. Włącznik          8. Slot kart pamięci       9. Twardy zapis      10. USB port            
11. Gniazdo uchwytu   12. HDMI           13. Mikrofon      14. Diody IR 
15. Obiektyw          16. Ekran LCD      17. Gniazdo tylnej kamery

●  Akcesoria
Instrukcja Obsługi, kabel USB, Ładowarka Samochodowa (12V do 5V adapter), 

kamera cofania wraz z okablowaniem.



●  Montaż 
Przyczep kamerę na uchwycie do szyby samochodowej, do gniazda USB wepnij 

ładowarkę, do gniazda AV kamerę cofania I poprowadź kable.Kamere cofania należy 
zamontować w okolicach oświetlenia rejestracji lub wewnątrz pojazdu.

● Ładowanie
       Podłącz ładowarkę samochodową USB

(2) Podłącz do komputera za pomocą kabla USB

UWAGI: W kamerze podczas ładowania będzie świeciła dioda o kolorze czerwonym. Po 
naładowaniu zgaśnie. Ładować nalezy na wyłączonej kamerze.

B. Podłącz do ładowarki samochodowej 12V
 
 Po uruchomieniu pojazdu kamera włączy się automatycznie, a po jego wyłączeniu 
automatycznie się wyłączy zapisując wszystkie pliki z nagraniami na kartę pamięci.
Uwaga: Można używać tylko ładowarke o napięciu wyjściowym 5V. 

Można ręcznie wyłączyć kamerę przytrzymując przycisk POWER.

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.

●  Tryb nagrywania
1．Włóż kartę pamięci do urządzenia, a następnie podłącz ładowarkę – kamera 

uruchomi się automatycznie po wykryciu zasilania. Można włączyć ją ręcznie krótko 
przysikając POWER. Niebieska dioda będzie świadczyła o poprawnym nagrywaniu.

2． Po wyjęciu ładowarki kamera powinna się wyłączyć. Ręcznie wyłączamy ją dłużej 
przytrzymując POWER.



● 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.

●  Tryb zdjęć
1)  Włącz urządzenie. Przerwij nagrywanie naciskając OK.
2)  Naciśnij przycisk MODE aby wejść w tryb zdjęć

●  Funkcja nagrywania nocnego
Podczas nagrywania naciśnij krótko przycisk POWER aby włączyć lub wyłączyć tryb 

nocny

●  Przeglądaj I usuwaj pliki
1)  Włącz urządzenie, przerwij nagrywanie przyciskiem OK I naciśnij dwa razy MODE aby 

wejść w tryb oglądania filmów I zdjęć.
2)  Naciśnij przycisk “Do Góry” I zatwierdź wybrany plik przyciskiem OK – rozpocznie się 

odtwarzanie
3)  Wybierz MENU aby usunąć plik 
4) Poruszaj sie przyciskami 2 oraz 6 
 
Funkcje menu Ustawienia
1. Uruchomić  lub przerwać nagrywanie, nacisnąć klawisz OK, 
2.Naciśnij przycisk MENU aby przejść do interfejsu ustawień menu;
3. Nacisnąć klawisz W górę lub W dół, aby wybrać określony parametr,  naciśnij klawisz 
OK, aby potwierdzić operację.
4. Naciśnij klawisz Menu, aby zakończyć konfigurację po zakończeniu wszystkich ustawień
funkcji.

● Czas / Data
Po krótkim kliknięciu dwukrotnie Menu, naciśnij przycisk W dół, aby przejść do ustawień i 
wybierz opcje data/czas, następnie strzałkami ustaw date i godzine. Przyciskiem OK 



przechodzimy w następne kolumny ustawień. Na koncu przycisk Menu zatwierdza 
ustawienia.

● Wygaszacz ekranu
   Rejestrator jest włączony, naciskając przycisk menu (MENU), a następnie naciśnij 
klawisz wyboru, aby znaleźć opcję wygaszacza ekranu, naciśnij przycisk ok, aby ustawić 
czas wygaszacza ekranu, jeśli ustawiona jest jedna minuta, jedna minuta po wyświetleniu 
ekranu automatycznie wyłącza się, rejestrator działa teraz normalnie, naciśnij dowolny 
przycisk, aby włączyć ekran. Aby wyświetlić ekran, wykonaj powyższe kroki, wygaszacze 
ekranu są wyłączone.

● Tryb Nocny
  W trybie wideo i aparatu naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć 
podczerwień. (Wskazówki: światło podczerwone jest niewidzialną linią, po otwarciu ekranu
będzie widać słabo oświetlone fioletowe światło, ma drugorzędny efekt widzenia nocnego).

● Tryb USB
Podłącz rejestrator do komputera za pomocą kabla USB, a następnie naciśnij przycisk 
zasilania, menu USB zostanie automatycznie wyświetlone w urządzeniu i dostępne są dwa
tryby:
 1: Dysk USB
W tym trybie możemy zapisywać lub pobierać pliki wideo lub zdjęcia.
 2: Kamera PC

● Wyjście AVOUT
    Podłącz rejestrator do telewizora za pomocą kabla AV, obraz zostanie wyświetlony w 
telewizorze.
Wyjście HDMI 
Podłącz rejestrator do telewizora za pomocą kabla HDMI, ekran DVR zostanie wyłączony, 
a obraz zostanie wyświetlony w telewizorze.
 ● Uwaga:
 Jeśli napięcie wyjściowe przekracza 5V, rejestrator może zostać uszkodzony.

Technical Parameter 



Wyświetlacz 2.7cali
Kąt widzenia kamery 170 stopni
Nagrywanie W pętli
Format Wideo AVI
Format Zdjec JPG

Rozdzielczość Wideo
1920x1080P(24fps)1440*1080/1280*720/848*480/
/320*240(30fps)

Rozdzielczość Zdjęć
4032*3024, 3648*2736, 3264*2448, 2592*1944, 
2048*1536, 1920*1080, 1280*960, 640*480

Format wyj. TV PAL/NTSC

Język
Polski, Angielski, Francuski,Chinski,Koreanski, 
Rosyjski

Tryb Nocny 6pcs IR LED 

Karta Pamięci Micro SD
Pojemność Karty Pamięci 8GB--32GB
USB port  USB2.0
Operation system Windows 2000,windows xp,windows 7 etc..  
Bateria 3.7V
Power consumption  standby200MAH  recording250MAH-315MAH
Zasilacz Ładowarka samochodwa 5V 500mA

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  elek-trycznych  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



przeciwd-ziałasz  potencjalnemu  negatywnemu  wpływowi  na  środowisko  oraz  ludzkie
zdrowie,  co  może  być  skutkiem  niewłaściwej  utylizacji  odpadów.  Aby  uzyskać  więcej
informacji,  prosimy o kon-takt 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 elek-tronicznego (w przypadku zastosowania
w  przedsiębiorstwach  i  firmach):  Szczegółowych  infor-macje  na  temat  prawidłowej
utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możesz uzyskać u swojego sprzedawcy
lub dostawcy. Informacja dla użytkowników dotyczącza 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 miescu zakupu. W przypadku
problemów technicznych lub pytań, skontaktuj się ze sprzedawcą, który poinformuje cię o
dalszym postepowaniu. 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.



Dystrybutor:

Proguitars Marek Mrozowski ul. Zielona 5 32-200 Miechów

 

Dane do wysyłki / reklamacji: Smartcams ul. Kazimierza Wielkiego 116 30-082 Kraków 

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.


