
Instrukcja Obsługi Kamera Samochodowa
HSJ-223D/E

Dziękujemy za wybranie rejestratora jazdy JSE. Firma Smartcams dołoży wszelkich
starań, aby Państwo byli usatysfakcjonowani zakupem.

Ta wielofunkcyjna kamera została stworzona po to, aby chronić Ciebie oraz Twój
samochód. Nagrania, które rejestruje służą jako dowody w razie ewentualnego wypadku,

kradzieży lub innych niepożądanych sytuacji.

To urządzenie jest rejestratorem nagrywającym w Full HD 1080p z podwójnym
obiektywem, 2 kamerami, wspieraniem funkcji odtwarzania obrazu z kamery tylnej
oraz z obsługą kart pamięci micro SD do 32GB. Proszę pamiętać, ze karta musi

posiadać klasę szybkości minimum 10 (Class10)! Inaczej obraz może się zawieszać.
Firma Smartcams prowadzi sprzedaż odpowiednich kart pamięci, które są wspierane

przez producenta - ADATA Premier.

Dzięki tej instrukcji dowiedzą się Państwo jak najlepiej i bezpiecznie korzystać z
kamery samochodowej JSE. Instrukcję prosimy zachować i w razie potrzeby z niej

korzystać. Odpowiednie korzystanie z urządzenia wydłuży jego żywotność i nie sprawi
problemu w obsłudze. W przypadku pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta pod

numerem telefonu: 793 212 316.

Urządzenie może otrzymywać aktualizację w postaci nowego oprogramowania
dostarczanego przez producenta. Nowsze modele mogą różnić sie w niewielkim

stopniu. Zmieniając wygląd lub oprogramowanie na własną rękę, przerywają Państwo
warunki gwarancji, a co za tym idzie, staje się ona nieważna. Oferujemy również

pogwarancyjne naprawy i wymiany - odpłatnie. W razie jakichkolwiek pytań
zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi klienta.

Funkcje / Dane Techniczne

Ultra wąski szklany obiektyw (FishEye) z kątem widzenia 170 stopni

Kamera tylna z kątem widzenia 140 stopni

Zmiana widoku z przedniego na tylni w podglądzie lusterka - 
wykonywana jednym przyciskiem - DOWN lub UP.
Technologia Kompresji H.264 z zaawansowaną rozdzielczością Full 
HD 1080p



4.3' calowy wyświetlacz w lusterku, wysoka rozdzielczość, 
LCD, do oglądania nagrywanych nagrań lub podglądu na 
żywo

Wyjście HDMI, pozwalające na 
oglądanie nagrań na większym ekranie
Funkcja ciągłego zapisu w formie LOOP 
(w pętli) pozwoli na nagranie wszystkich 
zdarzeń.

Automatyczny start nagrywania rejestratora po przekręceniu 
kluczyka w stacyjce samochodu
G-Sensor - pozwala na twardy zapis zdarzenia na karcie 
pamięci w przypadku wykrycia wstrząsu.

Zdjęcie Opisowe Produktu

1. Wyświetlacz LCD 2. Power (włącznik i wyłącznik urządzenia) 3. MENU 4. MODE (tryb - nagrywania,
zdjęć oraz odtwarzania) 5. Kontrolka Urządzenia  6. Przycisk w górę 7. Przycisk w dół 8. OK/REC

(OK/ NAGRYWANIE)

Opis Funkcji Klawiszy

Power: Włącz/Wyłącz urządzenie przytrzymując długo przycisk. Włącz/Wyłącz tryb 



nocny krótkim naciśnięciem przycisku. W ustawieniach czasu i daty, przycisk służy do 
zmiany roku, dnia, godziny.

Menu: Naciśnij przycisk aby wejść lub wyjść z menu głównego.

Mode: W trybie gotowości, krótko naciskaj przycisk aby wchodzić w różne tryby 
(nagrywania, zdjęć, odtwarzania). W trakcie trwania nagrywania, krótkie naciśnięcie 
przycisku spowoduje "zamknięcie" lub "otwarcie" filmu, co oznacza włączenie lub 
wyłączenie twardego zapisania (urządzenie nie usunie tego nagrania).Przycisk ten służy 
również do funkcji „powrót”.

Up: Wybierz UP w momencie nagrywania lub odtwarzania - pozwoli na zmianę kamer 
przednia/tylna. W trybie menu i przeglądania zdjęć do poruszania się do góry. W trybie 
odtwarzania wideo do szybkiego przewijania w tył.

Down: Wybierz DOWN w momencie nagrywania lub odtwarzania - pozwoli na zmianę 
kamer przednia/tylna. W trybie menu i przeglądania zdjęć do poruszania się w dół. W 
trybie odtwarzania wideo do szybkiego przewijania do przodu. W przypadku dłuższego 
przytrzymania - włącza funkcję wykrywania ruchu.

OK /REC: Wybierz do rozpoczęcia / zakończenia nagrywania. Przyciskiem można 
również zaakceptować daną funkcje lub wybór.
; Przytrzymaj dłużej w celu wygaszenia ekranu (pozwala oszczędzać energię) - można 
również ustawić w opcjach samoczynne wygaszanie ekranu.

Instrukcja Pracy Urządzenia:

Urządzenie wyposażone jest w pojemny akumulator 3.7V / 300 mAh. Kamera podłączona
do ładowarki samochodowej automatycznie rozpoczyna nagrywanie w przypadku 
przekręcenia stacyjki samochodu. Automatycznie również ładuje urządzenie. W 
momencie wyłączenia samochodu - przestaje nagrywać.

Przypomnienie: Używaj dołączonej do zestawu ładowarki. Inna może uszkodzić 
urządzenie!

Karta Pamięci

Kartę Pamięci umieszczamy w miejscu do tego przeznaczonym - wsadzie na środku 
lusterka, pod klawiszami funkcyjnymi. Proszę pamiętać o poprawny włożeniu karty! 
Rysunek obok wejścia karty pokazuje którą stroną powinna być włożona. Niepoprawne 
włożenie karty może spowodować uszkodzenie lusterka i karty!
Zalecamy używanie tylko sprawdzonych renomowanych kart pamięci o klasie szybkości 
minimum 10 (Class10). Firma Smartcams prowadzi sprzedaż takich kart pamięci. 
Zapraszamy w tym celu do kontaktu z biurem obsługi klienta pod numerem : 793 212 316
lub kontakt@smartcams.pl.



Tylna Kamera

Wepnij kamerę tylną do odpowiedniego wejścia CAM.

Proszę podłączyć kamerę do zasilania w przypadku podłączenia tylnej kamery 
dodatkowej - wtedy urządzenie zużywa dużo więcej prądu.

System Menu

Menu Opcje
Video Resolution FHD/HD (Jakość Wideo)

Photo Resolution 1M/2M/5M/8M (Jakość Zdjęć)

Video Time 1 minuta/2 minuty (Czas wideo)

Motion Detection ON / OFF

White Balance

Auto/ Sunny day/ fluorescence /Cloudy day / 
incandescence (warunki pogodowe - zalecane - 
AUTO)

Contrast 0/1/2/3/4/5 (Kontrast)

Exposure -3/-2/-1/0/1/2/3 (Ekspozycja)

Powered On Recording ON / OFF (Automatyczne Nagrywanie)

Display on/off 10s/20s/30s /OFF (Wyłączenie podglądu)

Mute ON / OFF (Wyciszenie)

Date Y/M/D/Hour/Minute/Second (Ustawianie Daty)



Language
Traditional/Simplified Chinese/ English (Wybór 
jezyka)

Time Watermark ON / OFF (Znak czasowy na nagraniu)

Format
OK/Cancel (Formatowanie Urządzenia - uwaga! 
tracisz wszystkie dane na karcie pamieci!)

Restore to default OK/Cancel (Przywróć do ustawień fabrycznych)

Firmware
Displayed software vision information (Wersja 
oprogramowania)

Specyfikacja Produktu

Sensor 1.2M CMOS sensor,1/4 inch sensing area (Sensor)

Lens
Full 4G prime lens aperture 2.0, focal lens 3.4mm 
(Obiektyw)

LCD Display 4.3 inch/480(RGB)*272 (LCD)

Mic/Speaker Built-in (Mikrofon/Głośnik)

Photograph JPG format: 5.0 Mega pixels (Format zdjęć)

Video Format
H.264 compression format, front 
camera:1920x1080Prear

camera720x480P (Format Wideo)



Audio Built-in microphone(AAC) (Dźwięk)

Storage
External medium : SDHC card (max support 32GB TF 
card) (Pamięć)

Battery 300mAh 3.7V Lithium Polymer battery (Bateria)

Rozwiązywanie Problemów:

-Nie możesz robić zdjęć i nagrywać filmów

Sprawdź kartę pamięci - Czy jest pełna, czy nie jest "zamknięta”

-Automatyczne przerywanie nagrywania

Sprawdź kartę pamięci. Jeśli klasa jest niższa niż 10, karta może mieć problem z 
nagrywaniem w Full HD oraz HD. Sformatuj kartę pamięci przed jej użyciem.

-Podczas przeglądania/nagrywania zdjęcia lub filmu występuje błąd " błąd pliku"

Zdarza się to w przypadku źle sformatowanej karty pamięci. Sformatuj ją.

- Mgliste Zdjęcia/ Zła jakość nagrywania:

Sprawdź czy obiektyw kamery jest czysty, użyj bawełnianej szmatki aby delikatnie 
przetrzeć obiektyw

-Urządzenie działa na baterii kilka/kilkanaście minut

To normalne, rejestratora zawsze używaj z podłączoną ładowarką. Bateria służy tylko do 
podtrzymania procesu nagrywania w przypadku kolizji lub parking monitoring.

-Kamera włącza i wyłącza się samoistnie

Sprawdź, czy funkcja wykrywania ruchu nie jest włączona – wtedy kamera się tak 
zachowuje



-Kamera zawiesza się

Zresetuj urządzenie a następnie „twardo” sformatuj kartę pamięci. Jeśli to nie pomoże – 
skontaktuj się z nami mailowo. Wyślemy oprogramowanie.

-Paski na obrazie

Powodem może być niewłaściwa częstotliwość światła. Należy ustawić ją do 50 Hz lub 60
Hz, w zależności od lokalnie używanej częstotliwości zasilania.

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. 

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wrzucany łącznie z
odpadami komunalnymi. 

Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Znaczek wrzucić CE, ROHS, KOSZ PRZEKREŚLONY.


