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MINI KAMERA SQ8  



       

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:  

Ładowanie - przed pierwszym użyciem kamery należy naładować akumulator, 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 umieścić w slocie kartę microSD o pojemności do 32G.                

 

II SZYBKI START:  

1. Włączanie/ wyłączanie - aby włączyć wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF  przez około 2 sekundy. Zapali się 

czerwona dioda, następnie zapali się dioda niebieska oraz czerwona, które świecić będą światłem stałym. Aby 

wyłączyć należy przytrzymać przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, zapali się czerwona dioda, następnie dioda 

zgaśnie.  

2. Zmiana trybu: aby zmienić tryb pracy i kolor diody użyj przycisku MODE przytrzymując go około 3 sekundy :  

Do wyboru mamy dwa tryby: 

Tryb Wi-Fi (Niebiesko-czerwona dioda) 

Tryb Manualny (czerwona dioda) 

  

3. Tryb Wi-Fi. 

Podgląd jest dostępny za pomocą aplikacji Sports DV  dostępnej w sklepie Google Play. 

Po zainstalowaniu aplikacji, włączamy kamerę. W trybie Wi-Fi kamera wytworzy sieć Wi-Fi o nazwie „JH-7602B-

xxxx”.  Łączymy się z nią wpisując haslo „12345678” oraz uruchamiamy aplikację „Sports DV”.  

 

        
 

Aby wejść w podgląd kamery naciskamy przycisk „Play”. 



 
Naciśnij ikonę L1, aby wykonać zdjęcie, które zostanie zapisane w pamięci telefonu. 

Naciśnij ikonę L2, aby wykonać nagranie wideo, które zostanie zapisane w pamięci telefonu. 

Naciśnij ikonę L3, aby odtworzyć nagrania oraz zdjęcia z pamięci telefonu. 

Naciśnij ikonę P1, aby wykonać zdjęcie, które zostanie zapisane na karcie microSD. 

Naciśnij ikonę P2, aby wykonać nagranie wideo, które zostanie zapisane na karcie microSD. 

Naciśnij ikonę P3, aby odtworzyć nagrania oraz zdjęcia z karty microSD. 

 

Aby wejść w ustawienia na głównym ekranie naciskamy przycisk . 

 

 
 

1. Aby zmienić rozdzielczość nagrywanego wideo. 

2. Ustawienie nagrywania w pętli. 

3. Włączenie/wyłączenie dzwięku. 

4. Data podczas nagrania. 

 

4.  Tryb manualny. 

 

Dioda na kamerze świeci światłem czerwonym stałym.  

Aby rozpocząć nagrywanie wideo, które zostanie zapisane na karcie pamięci należy naciśnąć przycisk MODE. Dioda 

czerwona zacznie migać, oznacza to rozpoczęcię nagrania, aby zakończyć ponownie należy nacisnąć przycisk MODE. 

Dioda będzie świecić światłem stałym. 



Aby zrobić zdjęcie należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Dioda czerwona raz mignie, po czym zdjęcię zostanie zapisane 

na karcie pamięci. 

 

Aby włączyć diody podczerwieni należy podczas nagrywania wideo przez ok. 2 sekundy przytrzymać przycisk MODE. 

Dioda czerwona będzie migać wolniej niż przy zwykłym nagrywaniu. Aby zakończyć nagrywanie wciskamy ponownie 

przycisk MODE. 

 

 

 

 

II INFORMACJE DODATKOWE:  

  

1. Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie za pomocą dołączonego 

kabla do portu USB komputera ( kamera musi być WYŁĄCZONA, karta microSD w urządzeniu). System wykona 

automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Kamerka zostanie wykryta 

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.  

  

2. Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej.  

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

2 godzin.  

    

   

3. Kabel wielofunkcyjny :  

-za pomocą wejścia USB możemy  podłączyć  do komputera w celu ładowania kamery i transmisji danych - za 

pomocą wejścia TV OUT (żółta końcówka) umożliwia wyświetlanie nagrać wideo z mini kamery na projektorze lub 
ekranie telewizora.   

- za pomocą wejścia USB możemy podłączyć do ładowarki  sieciowej 5V.  

6. Nagrywanie pod zasilaniem-  wyłączoną kamerę podłącz do stałego zasilania np. ładowarki sieciowej- zapala się 

niebiesko/czerwona dioda. Należy przejść w tryb manualny, przytrzymując przycisk MODE przez 3 sekundy. Zapali się 

czerwona dioda, aby rozpocząć nagrywanie należy wcisnąć przycisk MODE. Czerwona dioda zacznie migać, co 

sygnalizuje, że nagrywanie zostało rozpoczęte. Aby zakończyć naciskamy przycisk MODE. 

 Rozwiązywanie problemów  

  

Kamera nie działa mimo ładowania:   

- należy sformatować kartę pamięci lub użyć innej  

- należy użyć innej ładowarki   

  

Komputer nie wykrywa kamery:  

- należy sformatować kartę pamięci lub użyć innej  

- należy użyć innego kabla USB  

- przy Windows 7 należy uaktualnić sterowniki  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI  

CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA   

WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL  

  

  

   

                               

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

