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Kamera rejestrator nie posiada wbudowanej pamięci. Przed uruchomieniem zainstaluj kartę 

pamięci microSD. 

 

 

Nagrywanie video (tryb ręczny) 

1. Włącz urządzenie przytrzymując przez ok. 3 sekundy przycisk ON. Urządzenie przejdzie do 

stanu gotowości co zostanie zasygnalizowane świecieniem czerwonej diody LED. 

2. Kliknij krótko przycisk ON by rozpocząć nagrywanie VIDEO. 

3. Ponowne naciśnięcie przycisku ON start by zakończyć nagrywanie. 

4. Aby wyłączyć minikamerę kliknij i przytrzymaj przez ok.. 6 sekund przycisk ON. 

 

Nagrywanie video (tryb wykrywania ruchu) 

1. Włącz urządzenie przytrzymując przez ok. 3 sekundy przycisk ON. Urządzenie przejdzie do 

stanu gotowości co zostanie zasygnalizowane świecieniem czerwonej diody LED. 

2. Przytrzymaj ponownie przycisk ON przez ok. 3 sekundy. Po czym puść przycisk. Aktywacja 

trybu wykrywania ruchu zostanie zasygnalizowana chwilowym mruganiem diody czerwonej 

i niebieskiej. Po wykryciu ruchu kamera rozpoczyna nagrywania i nagrywa jeszcze przez 3 

minuty po jego ustaniu  

 

 

Od tego momentu kamera zacznie rejestrację od chwili wykrycia ruchu, aż do momentu  

 

Odtwarzanie nagrań 

1. Podłącz minikamerę do komputera przez załączony do zestawu kabel USB-microUSB. 

2. Minikamera powinna zostać wykryta jako osobny (nowy) dysk. 

3. Nagrania znajdziesz w folderze znajdującym się na dysku. 

4. Możesz je odtworzyć standardowymi programami do odtwarzania filmów np. VLC, Media 

Player, itp. 

 

Wyłączanie minikamery 

Aby wyłączyć minikamerę kliknij i przytrzymaj przez ok. 6 sekund przycisk ON. 
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Ustawienie oznaczenia czasowego 

 Wyłączone urządzenie podłącz do komputera za pomocą kabla USB. Karta pamięci powinna 

zostać wkryta przez komputer. 

 Utwórz w folderze karty pamięci plik tekstowy o nazwie „time.txt” 

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

 Zapisz plik 

 Odłącz urządzenie 

 

 

Ładowanie minikamery 

Ładowanie minikamery odbywa się za pomocą załączonego kabla USB podłączonego do komputera 

PC. Średni czas ładowania wbudowanego akumulatora to 4-6 godzin. Naładowanie urządzenia 

sygnalizowane jest zgaśnięciem czerwonej i zaświecenie się zielonej diody LED. 

 

UWAGA: nagrywanie lub podsłuchiwanie osób bez ich zgody jest niezgodne z prawem. 
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