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PENDRIVE Z UKRYTĄ KAMERĄ FULL-HD M2 

 



 

 

 

Obiektyw kamery 

 

 

 

 

 

 

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: 

Ładowanie - przed pierwszym użyciem należy naładować akumulatorek, ładując go przez minimum  

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

 

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

32GB. 

II SZYBKI START: 

Włączanie/wyłączanie – aby włączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy 

przycisk funkcyjny (zapali się czerwona dioda oznaczająca wejście w tryb bezczynności).  

Aby wyłączyć urządzenie, należy przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk funkcyjny ( czerwona 

dioda zgaśnie, a urządzenie się wyłączy) 

 

Robienie zdjęć - aby zrobić zdjęcie, w trybie bezczynności krótko naciśnij przycisk funkcyjny 

 (czerwona dioda mignie, zdjęcie zapisze się na karcie pamięci po czym dioda zapali się ponownie). 

 

Nagrywanie wideo – aby nagrać wideo, w trybie bezczynności należy przytrzymać przycisk funkcyjny 

przez około 3 sekundy (czerwona dioda zacznie migać, co oznacza nagrywanie wideo ). 

Aby zakończyć nagrywanie wideo i zapisać nagranie należy ponownie, krótko nacisnąć przycisk 

funkcyjny  (zapali się czerwona dioda, a urządzenie powróci do trybu bezczynności). 



Nagrywanie wideo pod stałym zasilaniem – aby nagrać wideo pod stałym zasilaniem, należy 

podłączyć urządzenie do ładowarki sieciowej. Należy przytrzymać przycisk funkcyjny przez około 3 

sekundy (czerwona dioda zacznie migać, co oznacza nagrywanie wideo ). 

Aby zakończyć nagrywanie wideo i zapisać nagranie należy ponownie, krótko nacisnąć przycisk 

funkcyjny  (zapali się czerwona dioda, a urządzenie powróci do trybu bezczynności).. 

 
III INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć  urządzenie do portu 
USB komputera. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki 
nie są wymagane. Pendrive 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. 
 
Ustawienie daty na urządzeniu-  Należy utworzyć plik tekstowy na karcie urządzenia i nazwać go 
„time”. Wpisujemy w nim datę i godzinę według schematu: 
 
2015-01-01 23:59:59    
 
 
 
 Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera . Urządzenie ma 

wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok. 

2,5 godzin.  

  

Rozwiązywanie problemów: 

Pendrive nie działa mimo ładowania : 
 
- należy sformatować kartę pamięci 
- należy użyć innego portu USB 
 
 



 

 

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI 

CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA  

WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL 

 
 

 

 

 

 

http://www.kameryszpiegowskie.waw.pl/

