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Instrukcja obsługi  

Rejestrator jazdy HD 

(50201) 
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Ładowanie baterii  

 

Dwie metody ładowania baterii:  

 

1. Użycie kabla USB w celu podłączenia urządzenia do komputera.  

2. Użycie ładowarki samochodowej poprzez podłączenie urządzenia do źródła 

zasilania znajdującego się w samochodzie. 

 

Podczas całego ładowania wskaźnik kontrolki ładowania świeci na czerwono.  

Po zakończeniu ładowania wskaźnik automatycznie gaśnie. Proces ładowania trwa około 

240 minut. 

 

Włóż kartę pamięci  

 

Włóż kartę pamięci TF (Micro SD) prosto do gniazda zgodnie z kierunkiem na urządzeniu, 

aż usłyszysz dźwięk „Ka”.  

Wyjęcie karty: należy wcisnąć kartę TF wewnątrz urządzenia, a następnie ją wyjąć.  

 

Uwaga:  

 

W przypadku korzystania z karty pamięci urządzenia po raz pierwszy.  

Ponieważ format karty pamięci nie jest kompatybilny z urządzeniem, należy użyć 

dołączonego oprogramowania urządzenia lub narzędzia do sformatowania karty pamięci. 

(Formatowanie karty pamięci przez komputer nie jest obsługiwane). Formatowanie 

powoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci, w tym obrazów objętych ochroną, 

które nie mogą zostać przywrócone. Dlatego przed sformatowaniem karty pamięci, 

konieczne jest utworzenie kopii zapasowej ważnych danych.  

Jeśli nie można korzystać z urządzenia, w celu sformatowania karty pamięci, należy użyć 

załączonego oprogramowania na komputerze.  

 

Dostosowanie położenia obiektywu 

 

Obiektyw można obrócić o 20 stopni w celu uzyskania lepszej pozycji rejestratora i jakości 

fotografii. 

 

Włączanie i wyłączanie 

 

Włączanie: naciśnij i przytrzymaj guzik zasilania do momentu, gdy zaświeci się czerwone 

światło wskaźnika ON.  

Wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj guzik zasilania aż zgaśnie czerwone światło wskaźnika 

ON.  

  

 

 



3 

Uwaga:  

 

Słaba bateria powoduje automatyczne wyłączenie rejestratora. 

 

Podstawowe operacje  

 

Zmiana trybu pracy  

Urządzenie posiada dwa tryby pracy: odbiór i odtwarzanie 

Naciśnij MENU, teraz kolumna „Menu ustawienia” powinna być na niebieskim tle. 

Na stronie „Menu ustawienia” za pomocą przycisków lewo i prawo wybierz właściwe pole. 

Zatwierdź kliknięciem OK, aby zaakceptować.  

Ustawienia systemu:  

Tryb video: tył i przód / obiektyw z przodu / obiektyw z tyłu. 

Czas: regulujemy odpowiednio za pomocą przycisków lewo i prawo. Zatwierdzamy za 

pomocą przycisku OK i klikamy wyjdź.  

Formatowanie: naciśnij OK, aby wejść, wybieramy TAK / NIE.  

Format video: NTSC / PAL  

Głos: Włącz / Wyłącz 

Nagrywanie: Włącz / Wyłącz 

Języki: Angielski / Niemiecki / Francuski / Hiszpański / Włoski / Portugalski / Tradycyjny 

Chiński / uproszczony Chiński / Japoński  

Ustawienia ekranu: Włączone / Wyłączone  

Automatyczna ochrona video wrażliwość: niska / ogólna / wysoka / automatyczne 

wyłączanie funkcji ochrony video. (Funkcja czujnika grawitacji pozwala uruchomić video 

automatycznie). 

Częstotliwość: 50 Hz / 60 Hz  

Przywróć ustawienia domyślne.  

 

Jak filmować? 

Rozpoczęcie / Zatrzymanie filmowania:  

W trybie filmowania, naciśnij OK, aby rozpocząć filmowanie, następnie naciśnij OK 

ponownie, aby zatrzymać filmowanie. Kiedy rejestrator jazdy jest włączony włóż kartę 

pamięci, wtedy automatycznie rozpoczyna filmowanie. 
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Otwórz / Zamknij Audio 

Podczas procesu nagrywania, naciśnij lewy klawisz, aby szybko otworzyć / zamknąć audio 

w filmie.  

Odtwarzanie Video i zarządzanie plikiem 

Naciśnij TRYB, aby wejść w tryb odtwarzania, teraz na ekranie widać zdjęcia z ostatniego 

nagrywania.  

 

Odtwarzanie Wideo  

Naciśnij lewy i prawy guzik, aby wybrać plik audio i video potrzebny do odtworzenia.  

Naciśnij OK, aby odtworzyć lub zatrzymać odtwarzany plik.  

 

Dostęp komputera do plików z urządzenia.  

Komputer nie posiada dostępu do plików znajdujących się w urządzeniu poprzez USB. 

Można to zrobić za pomocą urządzenia wspomagającego kartę IF (takie jak czytnik karty)  

Po pierwszym włożeniu karty pamięci i zakończonym formatowaniu, zostanie 

automatycznie wygenerowana przez wyspecjalizowane narzędzie w karcie pamięci.  

Dostęp komputera do plików z urządzenia jest możliwy za pomocą tego narzędzia. 

 

Uwaga:  

(1) Dla łatwiejszego korzystania i uniknięcia nieprawidłowego przechowywania karty 

jest to polecane narzędzie do tworzenia kopii zapasowych na komputerze. 

(2) Wymagany system operacyjny Windows 2000/ XP/ Vista/ Windows 7, MAC OS x 

powyżej 10.3.6.  

 

Stosowanie oprogramowania: 

 

1. Należy użyć czytnika kart, aby przeczytać informacje o wideo z karty TF. W dysku 

karty TF użytkownik może zobaczyć trzy pliki.  

2. Odtwórz.  

3. Otwórz odtwarzacz, aby otworzyć dokumenty.  

Wybierz TF Card disk path, a następnie zastosuj, aby załadować i automatycznie 

odtworzyć dokument z karty.  

Kliknięcie ActiveX może kontrolować status odtwarzania: z lewej do prawej może 

realizować powolne obracanie / stop / play (pause) / szybkie obracanie. 

4. Wybierz podwójny kanał obiektywu (ActiveX pozwala wybrać podwójny obiektyw / 

przedni obiektyw / tylni obiektyw).  

5. Wideo w pliku:  
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Wybierz i zaznacz plik wideo do zapisania. Zapisz plik. Po dokonaniu wyboru kliknij 

’’sure’’, aby zapisać wybrany plik.  

6. Zdjęcie z pliku: 

Wybierz zdjęcie do zapisu i kliknij na ikonkę. Po dokonaniu wyboru kliknij ‘’save’’, 

aby zapisać wybrany plik.  

7. Usuwanie dokumentu:  

Zaznacz niepotrzebny plik video i kliknij usuń. Pojawią się do wyboru dwie opcje 

‘’sure / cancel” (potwierdź / anuluj), wybierz ‘’sure’’ by potwierdzić usunięcie 

wybranego pliku.  

8. Zestaw może postępować w następujący sposób:  

Formatowanie karty SD / wgrać oprogramowanie do karty SD / test prędkości karty 

SD / wybór map i ustawienie hasła użytkownika. Wejdź do zestawu klikając 

odpowiednią ikonkę.  

9. Google mapa: 

Komputer może połączyć się z Google map przez Internet i pokazać trasę na mapie, 

dzięki czemu można ją prześledzić.   

10. Czujnik grawitacji:  

Klikając na odpowiednią ikonkę, można obejrzeć film na komputerze, w czasie 

odczytu wyświetlić dane oraz śledzić okoliczności wypadku, do których doszło 

w trakcie jazdy.  

11. Pozostałe operacje: Kliknij odpowiednio z lewej do prawej i kolejne operacje mogą 

być zrealizowane: napraw film / odblokuj ochronę / wybierz wyświetlany rozmiar.  

 

Ponowne uruchomienie urządzenia  

Naciśnij przycisk reset by ponownie uruchomić urządzenie, gdy zacznie niewłaściwie 

działać.  

 

Charakterystyka produktu:  

 Bardzo mała objętość przedniej soczewki o ultra szerokim kącie 140 stopni, 

można obracać w górę i w dół 20 stopni; tylni obiektyw bardzo szeroki - kąt 120 

stopni o wysokiej rozdzielczości; to idealna konstrukcja modułowa, jest bardziej 

wygodna (dla różnych kątów i wysokiej rozdzielczości filmowania).  
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 ¼ cala niski poziom hałasu i wysoka, jakość fotografowania, mogą rejestrować 

ultra jasny obraz w ciemnym miejscu 

 Wbudowany akumulator litowy z ładowaniem i funkcją nagrywania. 

 Wbudowany mikrofon / głośnik 

 Wsparcie wysokiej pojemności karty Micro TF 

 Automatyczne włączanie i funkcja nagrywania, podczas uruchomienia pojazdu 

 Funkcja odroczonego startu  

 Skanowanie GPS i pozycjonowanie 

 Posiada czujnik grawitacji 

 

 Specyfikacja techniczna  

 

Rozmiar ekranu  2.7’’ (16:9) 

Obiektyw Przedni obiektyw z szeroką soczewką 

o kącie 140 stopni, tylni z soczewką, 

 kąt 120 stopni 

Języki Angielski / Niemiecki / Francuski / 

Hiszpański / Włoski / Portugalski / 

Tradycyjny Chiński / uproszczony 

Chiński / Japoński 

Format video AVI 

Wejście karty pamięci Micro 

TF 

Micro TF 

Mikrofon / głośnik Wbudowane 

Wyjście TV NTSC / PAL 

Dostęp DC  DC 5V 

Bateria Wbudowany akumulator litowo- 

polimerowy 

Wymagania systemowe Windows 2000/ XP/ Vista/ Windows 

7, MAC OS x powyżej 10.3.6.  

 

 

 

 

 

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji maszyn i 

specyfikacji bez uprzedzenia. 


