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A: Przycisk A służy do robienia zdjęć 

B: Gniazdo ładowania i transferu danych 

C: Przycisk C służy do włączenia/wyłączenia, wstrzymania, oraz zapisania pliku 

D: Jest to obiektyw 

E: Jest to pokrętło służące do ustawiania czasu w zegarku 

F:  Ukryty mikrofon 

G: Dioda LED: kolor niebieski – tryb video, kolor czerwony – tryb zdjęciowy 
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Włączenie/wyłączenie 

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk C przez 4 sekundy. 

 

Nagrywanie video 

Uruchomienie kamery: naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk C (na początku świeci się 

zarówno czerwona jak i niebieska dioda. Następnie czerwona dioda po trzykrotnym mignięciu 

wyłącza się. W tym momencie urządzenie jest gotowe do nagrywania) 

 

Rozpoczęcie nagrywania odbywa się po pojedynczym naciśnięciu przycisku C. 

Zakończenie nagrywania następuje po jednokrotnym naciśnięciu przycisku C. 

 

Aby zakończyć nagrywanie – naciśnij dwukrotnie przycisk C. Wyłączenie nagrywania jest 

sygnalizowane zaświeceniem się niebieskiej diody. 

 

Naciśnij jednokrotnie przycisk C, aby nagrywać video, co będzie sygnalizowane trzykrotnym 

mignięciem niebieskiej diody; 

 

Robienie zdjęć 

Włącz urządzenie naciskając przycisk C. Aby wykonywać zdjęcia wystarczy nacisnąć przycisk A. 

 

Ładowanie baterii 

Podłącz urządzenie do komputera PC lub ładowarki poprzez kabel USB w celu rozpoczęcia 

ładowania. Podczas ładowania świeci się czerwona dioda. Zgaśnięcie diody, oznacza pełne 

naładowanie baterii. 

 

Urządzenie jako dysk wymienny 

Wyłączone urządzenie podłącz za pomocą kabla USB. Dysk powinien zostać wykryty automatycznie. 

 

Urządzenie jako kamera komputerowa 

 Zainstaluj sterownik z załączonej płyty CD i włącz zegarek. 

 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. 

 Otwórz „Mój Komputer” 

 Kamera powinna zostać wykryta jako komputerowa. 
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 Ustawienie znacznika czasowego 

 

 Wyłącz urządzenie 

 Podłącz urządzenie do komputera poprzez kabel USB 

 Otwórz folder „Mój Komputer”  

 Otwórz dysk wymienny 

 Utwórz plik tekstowy o nazwie: „time.txt” 

 Wpisz w pliku czas w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS 

 Zapisz plik  

 Odłącz urządzenie 

 

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 

 

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek 

może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.  

 

 

PROFESJONALNY SERWIS 

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel. 

 

BATERIE I AKCESORIA 

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych 

produktów. 

 

WODOODPORNOŚĆ 

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią. 

 

UWAGA:  

Nagrywanie oraz podsłuchiwanie osób bez ich zgody jest niezgodne z prawem. 
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