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KAMERA PENDRIVE NM 1080p 

 



INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI 

CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA  
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I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: 

Ładowanie - przed pierwszym użyciem kamery należy naładowad akumulatorek, ładując go przez 

minimum 2-3h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB 

lub do ładowarki sieciowej 5V 1A. 

 

Karta micro SD - przed użyciem kamery należy umieścid w slocie kartę micro SD o pojemności do 

32GB. 

 

II SZYBKI START: 

 

1. Włączanie/ wyłączanie – aby włączyd wciśnij przycisk 3 przez około 3 sekundy. Zapali się czerwona 

dioda i będzie świecid światłem stałym co oznacza, że urządzenie jest w trybie bezczynności. Aby 

wyłączyd należy przytrzymad przycisk 3 przez  około 3 sekundy, urządzenie zawibruje 2 razy, 

czerwono-niebieska dioda zamiga 2 razy i zgaśnie.  

 

2. Robienie zdjęd – aby zrobid zdjęcie, w trybie bezczynności krótko naciśnij przycisk 2 (urządzenie 

zawibruje, czerwona dioda mignie, a zdjęcie zapisze się na karcie pamięci). 

 

3. Video – aby nagrad video, w trybie bezczynności naciśnij i przytrzymaj przycisk 2  przez około 3 

sekundy – urządzenie zawibruje, a czerwona dioda mignie 2 razy, co oznacza, że kamera zaczęła 

nagrywad film. Podczas nagrywania dioda nie świeci się. Aby zakooczyd nagrywanie naciśnij krótko 
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przycisk 2 – wideo zapisze się na karcie pamięci, urządzenie zawibruje 3 razy, dioda zamiga 3 razy, a 

urządzenie powróci do trybu bezczynności.  

4. Tryb nagrywania nocnego – po włączeniu urządzenia w trybie bezczynności (świeci się czerwona 

dioda)  naciśnij krótko przycisk 3, dioda podczerwieni zapali się . Aby wyłączyd tryb nagrywania 

nocnego naciśnij krótko przycisk 3. 

 

 

 

UWAGA: zapisanie pliku zajmuje pewien czas, więc aby uniknąd błędów zapisywania prosimy o 

unikanie wciskania przycisku funkcyjnego w kilkusekundowych odcinkach czasu.  

III INFORMACJE DODATKOWE: 
 
5. Odczyt plików w komputerze - aby dokonad odczytu plików, należy podłączyd kamerkę do portu 
USB komputera (karta pamięci musi byd włożona do kamerki i kamerka musi byd WYŁĄCZONA). 
System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. 
Kamerka zostanie wykryta jako pamięd masowa. Należy wybrad odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąd 
myszką , pobrad zapisany plik z katalogu i zapisad na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do 
odtwarzania. 
 
6. Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki 
sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie 
ładowad. Czas ładowania ok. 2 godzin. 
 
7.  Ustawiania czasu  
 
Czas można ustawid na dwa sposoby: 

• używając programu Writetime.exe. 

• Tworząc na dysku urządzenia plik o nazwie time.txt i zapisując w dni datę i godzinę w formacie 
2015.05.11 12:00:00  

 
8. Rozwiązywanie problemów 
 
Przycisk „reset” – za pomocą szpilki można nacisnąd przycisk reset, który restartuje urządzenie. 
 
Kamera nie działa mimo ładowania  
- należy poprawnie umieścid kartę micro SD lub ją sformatowad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


