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I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: 

Ładowanie - przed pierwszym użyciem urządzenia należy umieścić naładować znajdujące się w 

budziku akumulatory, ładując je przez 5h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia 

do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1A. 

 

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

do 32GB (klasy 6 lub wyższej). 

II SZYBKI START: 

 

1. Włączanie/ wyłączanie – po umieszczeniu w gnieździe baterii, urządzenie automatycznie się 

włączy i można z niego korzystać tylko jako zegarek. 

 Aby korzystać z dostępnych funkcji m.in. nagrywania wideo wciśnij długo przycisk ON/OFF lub 

przycisk A na pilocie, zapali się niebieska dioda, a urządzenie przejdzie do trybu czuwania. Aby 

wyłączyć możliwość korzystania z dodatkowych funkcji ponownie wciśnij przycisk ON/OFF lub 

przytrzymaj długo przycisk D na pilocie. 

 

2. Wideo – aby nagrać wideo, w trybie bezczynności należy krótko wcisnąć PRZYCISK 1 lub 

przycisk B na pilocie – niebieska dioda zgaśnie co oznacza, że nagranie zostało rozpoczęte. Aby 

zakończyć ponownie wciśnij PRZYCISK 1 lub przycisk B na pilocie – zaświeci się niebieska dioda, 

a nagranie zapisze się na karcie pamięci. 

PRZYCISK ON/OFF 
PRZYCISK 1 

PRZYCISK 2 

SET 

DOWN UP 
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 3. Nagrywanie wideo z detekcją ruchu – aby włączyć funkcję detekcji ruchu,  w trybie 

bezczynności należy krótko wcisnąć PRZYCISK 2 lub przycisk C na pilocie. Czerwona dioda 

zamiga krótko a następnie zgaśnie co oznacza, że tryb detekcji ruchu został włączony. Jeżeli 

kamera wykryje ruch automatycznie rozpocznie się nagrywanie wideo przez 2 minuty. Aby 

zakończyć należy ponownie wcisnąć przycisk PRZYCISK 2 lub przycisk C na pilocie, zaświeci się 

niebieska dioda, urządzenie powróci do trybu czuwania. 

4. Ustawienia wyświetlanej godziny oraz alarmu – aby ustawić godzinę, wciśnij raz przycisk 

SET, a następnie ustaw wybraną wartość przyciskami UP i DOWN, aby wybrać minuty ponownie 

wciśnij SET i ustaw wartość przyciskami UP i DOWN. Potwierdzenie ustawień odbywa się 

poprzez wciśnięcie przycisku SET. Kolejne wciśnięcie przycisku SET powoduje przejście do 

ustawień pierwszego alarmu – wybierz godzinę, zatwierdź wciskając SET, wybierz minutę i 

ponownie zatwierdź wciskając SET. Analogicznie z drugim i trzecim alarmem. 

 

III INFORMACJE DODATKOWE: 

4. Diody podczerwone do nagrań w ciemności – gdy kamera znajduje się w dowolnym trybie i 
natężenie światła jest mniejsze niż 10LUX diody włączają się samoczynnie, a powyżej 70LUX 
samoczynnie się wyłączają. 
 
5. Ustawienia daty i czasu – aby zmienić ustawienia daty i czasu wyświetlane na nagraniu 
edytuj lub, jeśli go tam nie ma, utwórz bezpośrednio na karcie pamięci dokument tekstowy o 
nazwie „time”. Wpisz zgodnie ze schematem Rok.Miesiąc.Dzień. godzina:minuta:sekunda (na 
przykład: 2018.01.30. 17:45:32).  
 
6. Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie 
do portu USB komputera za pomocą dołączonego kabla (karta pamięci musi być włożona). 
System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są 
wymagane. Budzik zostanie wykryty jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, 
dwukrotnie kliknąć myszką , pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. 
Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania. 
 
7. Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub 
ładowarki sieciowej. Do zestawu dołączone jest akumulator, który można wielokrotnie ładować. 
Czas ładowania ok. 5 godzin. Urządzenie po pełnym ładowaniu może pracować około 7h. 
 
8.  Rozwiązywanie problemów 
 
Urządzenie nie działa mimo ładowania bądź zawiesiło się:  
- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować 
- należy użyć innego kabla lub portu USB  
- należy wyłączyć i włączyć urządzenie 
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