
Specyfikacja
Sensor obrazu Aptina AR0330 
Kolory obudowy Czarny/Srebrny/Żółty/Niebieski 



LCD 1.5" 
Rozdzielczość nagranego wideo 1920*1080 30fps / 1280*720 60fps /848*480 60fps / 640*480 60fps 
Kompresja H.264 
Format wideo:MOV / format zdjęć:JPG 
Zoom x4 zoom 
Obiektyw 170° HD szerokokątny fish-eye 
Pamięć Micro SD do 32 GB 
 Language English/French/German/Spanish/Italian/Portuguese/Simplied Chinese/Japanese/ Traditional Chinese/ 
Russian/Korean/Polski 
Łączność USB 2.0 , HDMI 
Czas działania na baterii 80 minut (1080P) 
Pojemność baterii 900mAh 
Wymiary 29.28 x 59.27 x 41,13 mm 
Waga 44g bez baterii; 58g z baterią 

Kamera o wielu zastosowaniach: 
• rejestrator samochodowy 
• sporty wodne 
• sporty na wolnym powietrzu 
• nurkowanie 
• kamera przeciwwłamaniowa 
Cechy produktu: 
• Obudowa wodoodporna, idealna do filmowania sportów wodnych; Odporność do 30 metrów pod wodą 
• Ekran HD do oglądania nagrań 
• Odłączana bateria, łatwa do wymiany wydłuża czas nagrywania. 
• Nagrywanie podczas ładowania 
• 12 megapixelowa matryca i szerokokątny obiektyw 
• Wyjście HD/HDMI 
• Może być używana jako kamera internetowa 
• Obsługa kart do 32 GB 
• Różne typy nagrań do wyboru: 1080P / 720P / WVGA 
• Nagrania w formacie MOV 
• Różne opcje robienia zdjęć: pojedyncze, seria 
• Możliwość zaszyfrowania video 
• Małe gabaryty, różne kolory 
• Polskie menu 

                                             OBSŁUGA KAMERY:

WŁĄCZANIE:

Aby uruchomić kamerę wystarczy wcisnąć przycisk funkcyjny (WŁĄCZNIK URZĄDZENIA), umieszczony z

przodu kamery, na około 1-2 sekundy. Po tym czasie kamera wyda sygnał dźwiękowy i uruchomi się ekran LCD.

WYŁĄCZANIE:

W celu wyłączenia kamery należy wcisnąć przycisk funkcyjny (WŁĄCZNIK URZĄDZENIA), umieszczony z

przodu kamery, na około dwie-trzy sekundy. Po tym czasie kamera samoczynnie się wyłączy.

WYBÓR PROGRAMU PRACY:

Po  uruchomieniu  kamery  można  wybrać  jeden  z  czterech  trybów  pracy  oraz  ustawienia  kamery.  Wyboru
dokonujemy krótko  wciskając  przycisk  funkcyjny  (WŁĄCZNIK URZĄDZENIA).  Na  wyświetlaczu  LCD w
górnym lewym rogu będziemy widzieć zmieniające się ikonki, odpowiednie dla danego trybu pracy.

Tryby pracy:



TRYB NAGRYWANIA FILMÓW
TRYB WYKONYWANIA ZDJĘĆ
TRYB ZDJĘĆ SERYJNYCH
USTAWIENIA SETTINGS

WYKONYWANIE ZDJEĆ:

W celu wykonania zdjęcia należy ustawić tryb wykonywania zdjęć, skierować kamerę na dany kadr i wcisnąć
przycisk funkcyjny jednokrotnie  (PRZYCISK WYBORU/ENTER). Po wciśnięciu przycisku obraz na ekranie
LCD zniknie  na  chwilę.  Zdjęcie  zostało  wykonane.  U  góry  wyświetlacza  pojawiła  się  zaktualizowana  ilość
wykonanych zdjęć oraz ilość zdjęć, jaka jeszcze może zostać zapisana na danej karcie pamięci.

FILMOWANIE:

W celu  rozpoczęcia  nagrywania  filmu należy wybrać  tryb  nagrywania  filmów i  wcisnąć  przycisk  funkcyjny
jednokrotnie (PRZYCISK WYBORU/ENTER). Kamera wyda krótki sygnał dźwiękowy, a dioda LED rozpocznie
migać w kolorze czerwony. Kamera rozpoczęła nagrywanie filmu. Film jest nagrywany tak długo, jak długo miga
dioda w kolorze czerwonym. Aby zatrzymać nagrywanie wystarczy jednokrotnie wcisnąć przycisk funkcyjny
(PRZYCISK WYBORU/ENTER). Dioda LED  przestanie  świecić  światłem czerwonym. Kamera powróciła do
stanu gotowości.

USTAWIENIA:

W celu dokonania zmian w ustawieniach technicznych kamery należy wybrać USTAWIENIA przyomocy 
przycisku WŁĄCZNIK URZĄDZENIA. Po wybraniu USTAWIEŃ można dowolnie konfigurować parametry 
kamery, posługując się przyciskiem ENTER oraz przyciskiem WŁĄCZNIK
URZĄDZENIA.

UMIESZCZANIE KARTY PAMIĘCI W KAMERZE:

Kamera współpracuje z kartami microSD oraz microSDHC o pojemności do 32GB. W celu umieszczenia karty w
kamerze należy zdjąć obudowę ochronną kamery.  Kartę należy umieścić w slocie MicroSD i docisnąć aż do
momentu  usłyszenia  kliknięcia  równoznacznego z  zablokowaniem karty w porcie.  Aby wyjąć  kartę  ze  slotu
MicroSD, należy delikatnie dodusić kartę do momentu usłyszenia kliknięcia równoznacznego ze zwolnieniem
blokady.  Następnie  kartę  można  wyjąć  z  urządzenia.  Uwaga!  Zalecamy  stosowanie  minimum  kart  pamięci
CLASS  10.  Wolniejsze  karty  mogą  zapisywać  dane  z  niewystarczającą  prędkością,  co  może  powodować
niewłaściwe nagrywanie materiału filmowego, występowanie błędów i zacięcie kamery podczas pracy.

PODŁĄCZENIE KAMERY DO KOMPUTERA:

W celu zgrania zdjęć i filmów należy wyjąc kartę pamięci z urządzenia i podłączyć ją poprzez adapter lub inny
czytnik kart do komputera. Kamera nie posiada możliwości podpięcia do komputera i działania jako zewnętrzna
pamięć lub czytnik kart (dysk zewnętrzny). Kamerę można podładować kablem USB dołączonym do zestawu
poprzez podłączenie jej do komputera. 

ŁADOWANIE:

Stan naładowania akumulatora można śledzić na wyświetlaczu LCD kamery w dolnym lewym rogu. W momencie
rozładowania akumulatora ikona baterii na ekranie LCD będzie pusta w środku. W celu naładowania kamery,
należy ją podłączyć przy pomocy kabla USB (sprzedawanego łącznie z kamerą) do komputera lub dowolnego
innego urządzenia z portem USB (przykładowo: tablet, smartfon, powerbank). W momencie podłączenia kamery
automatycznie rozpocznie się ładowanie urządzenia. Kamera może być ładowana również bezpośrednio z sieci



zasilającej 220-230V. Należy wtedy zastosować odpowiedni adapter pozwalający na podłączenie kabla USB do
gniazdka  sieciowego  (w  zestawie).  W  momencie  rozpoczęcia  procesu  ładowania  SYGNALIZATOR  LED
PROCESU ŁADOWANIA zacznie  świecić.  W momencie naładowania urządzenia  DIODA LED wyłączy się.
Można wtedy odłączyć kamerę od zasilania.

UWAGA! Zalecamy ładować kamerę dopiero w momencie całkowitego rozładowania akumulatora w kamerze.
Wcześniejsze doładowywanie akumulatora może spowodować znaczne skrócenie jego żywotności.
UWAGA! Kamera może pełnić funkcję rejestratora samochodowego, ponieważ umożliwia nagrywanie przy 
jednoczesnym ładowaniu kamery poprzez port USB.pomocy przycisku WŁĄCZNIK URZĄDZENIA. Po 
wybraniu USTAWIEŃ można dowolnie konfigurować parametry kamery, posługując się przyciskiem ENTER 
oraz przyciskiem WŁĄCZNIK
URZĄDZENIA.
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Producent:
SHENZHEN JIUSHI ELECTRONIC CO. LTD 
4F,11Bldg Lianchuang Tech-Park, Lilang Road, 
Buji , Shenzhen, China. 518112. 

Made In China

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.


