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1- Kamera 

2- Uchwyt 

3- Ładowarka 

4- Instrukcja  

 

W ZESTAWIE: 
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Przed użyciem: 

1. Zaleca się używanie markowych kart microSD (od 4GB do 32 GB) klasy 10. 

2. Przed włożeniem karty do rejestratora należy ją sformatować. 

3. Przy wkładaniu karty pamięci, kamera musi być wyłączona inaczej może dojść do uszkodzenia karty i urządzenia. To samo tyczy się 

wyjmowania karty z urządzenia. 

4. Bateria pozwala na nagrywanie bez zasilania nie więcej niż 5 minut. 

5. Kiedy karta pamięci się zapełni, najstarsze niezabezpieczone filmy zostaną nadpisane. 

6. Zaleca się stosowanie funkcji urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy nie stosowania DETEKCJI RUCHU lub TRYBU DOZORU 

PARKINGOWEGO w trakcie jazdy może ona powodować samoczynne wyłączanie i włączanie się urządzenia np. Podczas postoju na 

skrzyżowaniu. Zaleca się ustawienie opcji G - SENSOR na minimum, celem uniknięcia zabezpieczania niepotrzebnych materiałów i utraty 

miejsca na karcie pamięci. Kartę należy formatować w komputerze do FAT32 a następnie w rejestratorze. 

7. Dźwięk: urządzenie posiada mikrofon pojemnościowy, nagrywa wszelkie odgłosy z otoczenia. Dźwięki mogą się nakładać na siebie 

powodując zniekształcenia. 

 

Montaż kamery: 
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1- Obiektyw 

2- Głośnik 

3- Diody wspomagające tryb nocny 

4- Miejsce na kartę pamięci  

5- Przycisk „!” 

6- Ekran 

7- Wyjście AV (nie aktywne) 

8- Port mini USB (ładowanie) 

 

 

9- Miejsce na uchwyt 

10- Wyjście HDMI 

11- Przycisk RESET 

12- Przycisk PRAWO 

13- Przycisk MODE 

14- Przycisk OK 

15- Przycisk MENU 

16- Przycisk LEWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU: 

Tryb wideo 

1. Rozdzielczość  

Ustawienie rozdzielczości w jakiej będzie nagrywała kamera. Im większa rozdzielczość tym lepsza jakość nagrań ale też pliki z nagraniem 

zajmują większą ilość miejsca na karcie pamięci. 

2.  Nagraj w pętli (Nagrywanie w pętli) 

Ustawienie czasu nagrań plików video. O wybranej opcji informuje nas ikona podczas nagrywania po lewej stronie ekranu (po za menu). 

3. WDR 

Włączanie i wyłączanie funkcji WDR 

4. Ekspozycja  

Ustawienie Ekspozycji. 

5. Detekcja Ruchu  
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Gdy włączymy tą opcję i pozostawimy kamerę w trybie czuwania pod źródłem zasilania kamera po wykryciu ruchu przed nią nagra krótki 

(10 sekundowy) film. Jeśli ręcznie przerwiemy  nagrywanie opcja zostanie automatycznie wyłączona. 

6. Zapis Audio 

Włączanie i wyłączanie dźwięku w nagraniach. 

7. Znacznik czasu 

Włączenie lub wyłączenie znacznika daty i godziny na nagraniu. 

8. Czujnik G-SENSOR 

Ustawienia czułości czujnika lub go wyłączenie. Gdy czujnik jest włączony w momencie zderzenia plik z nagraniem zostaje zabezpieczony 

przed nadpisaniem. Zaleca się ustawienie niższej wartości „średnie” lub „Niskie” gdyż przy mniejszej kamera może wychwytywać wstrząsy 

samochodu przy nierównościach. 

 

Tryb foto 

1. Tryb fotograf 

Ustawienie opóźnienia w wykonaniu zdjęcia. Można ustawić czas opóźnienia. 

2. Rozdzielczość  

Ustawienie rozdzielczości w jakiej będą robione zdjęcia. 

3. Sekwencja 

Gdy włączymy tą opcję po naciśnięciu przycisku „OK” zamiast jednego zdjęcia zostanie wykonana seria 5 zdjęć. 

4. Jakość 

Ustawienia jakości wykonywanych zdjęć.  

5. Ostrość 

Ustawienia ostrości wykonywanych zdjęć.  

6. Balans Bieli  

Ustawienia balansu bieli w zdjęciach. 

7. Kolor 
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Ustawienia koloru wykonywanych zdjęć. Do wyboru tryb: Kolor, Czarno-Biały, Sepia. 

8. ISO 

Ustawienia ISO wykonywanych zdjęć.  

9. Ekspozycja 

Ustawienia Ekspozycji wykonywanych zdjęć.  

10. Stabilizacja 

Włączanie i Wyłączanie stabilizacji obrazu w zdjęciach.  

11. Szybki podgląd 

Pokazuje przez chwilę wykonane zdjęcie. 

12. Znacznik czasu 

Włączenie lub wyłączenie znacznika daty i godziny na zdjęciu. 

Tryb odtwarzania 

1. Kasuj 

Kasuje wybrany plik. 

2. Zabezpieczenie 

Zabezpiecza nagranie przed  nadpisaniem. 

3. Pokaz slajdów 

MENU ogólne 

1. Data/ Czas 

Ustawienie daty i godziny w kamerze. 

2. Nr rej. Auta 

Ustawienie jaki numer rejestracyjny ma się wyświetlać na nagraniach (można wyłączyć). 

3. Auto Wyłączenie 
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Ustawienie po jakim czasie od odcięcia zasilania kamera wyłączy się ( Działa tylko kiedy kamera nagrywa). 

4. Monitor Parkingu 

Gdy jest włączony, kamera pozostawiona w samochodzie pod zasilaniem wychwytuje wstrząs samochodu (na przykład podczas stłuczki 

parkingowej) włącza się i zaczyna nagrywać. Na czas jazdy samochodem należy ją wyłączyć. Może wpływać na nagrania. 

5. Dźwięk klawiszy 

Włączanie /wyłączanie dźwięku klawiszy. 

6. Język 

Ustawienie języka w kamerze. 

7. Format TV 

Przełączanie między NTSC i PAL (domyślny i zalecany). 

8. Częstotliwość 

9. Ustaw. Lampy 

Ustawienie diod wspomagających tryb nocny. Wył/Wł/Auto. 

10. Wygaszacz ekranu / światło z tyłu  

Ustawienie po jakim czasie ekran ma się wygasić. 

11. Format 

Formatuje kartę w urządzeniu. 

12. Ustawienia domyślne 

Przywraca ustawienie domyślne. 

13. Wersja systemu 

 

DZIAŁANIE POSZCZEGÓLNYCH PRZYCISKÓW 

Tryb nagrywania 
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1- Informacja trybie, w którym znajduje się kamera 

2- Informacja, że kamera nagrywa (ikonka miga) 

3- Informacja o włączonym trybie HDR 

4- Czas nagrania 

5- Ustawiona rozdzielczość 

6- Info. o tym, że karta microSD znajduje się w urządzeniu 

7- Godzina 

8- Data 

9- Informacja o nagrywaniu dźwięku. 

10- Informacja o trybie kamery (Nocny/Dzienny/Automatyczny) 

11- Ustawienie Ekspozycji 

12- Informacja o włączonym trybie wykrywania ruchu 

13- Informacja o wybranej długości nagrań video 

 

 

 Przycisk „OK” odpowiada za włączenie i wyłączenie nagrywania w kamerze. Nagrywanie włącza się automatycznie po uruchomieniu 

kamery (jeśli karta pamięci znajduje się w rejestratorze).  

 Przycisk lewo i prawo odpowiadają za zoom (przybliżanie). 

 Przyciskiem MENU wchodzimy w menu trybu (tylko kiedy kamera nie nagrywa). 

 Przyciskiem MODE nawigujemy między trybami kamery (tylko kiedy kamera nie nagrywa).  

 Kiedy kamera nagrywa możemy zabezpieczyć nagranie manualnie Przyciskiem „!” lub Przyciskiem MODE. 

 Przycisk POWER odpowiada za manualne włączenie trybu nocnego i dziennego. Działa tylko kiedy w MENU Ustaw lamp. mamy 

ustawioną pozycję „Wł.” 

 Krótkie naciśnięcie przycisku PRAWO powoduje włączenie lub wyłączenie mikrofonu. 
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1- Informacja o trybie, w którym znajduje się kamera 

2- Informacja o stabilizacji obrazu 

3- Informacja o wolnej ilości miejsca na karcie (wyrażona w 

ilościach zdjęć 

4- Ustawiona rozdzielczość 

5- Ustawiona jakość 

6- Informacja o tym, że karta pamięci znajduje się w 

urządzeniu. 

7- Informacja o diodach doświetlających  

8- Informacja o ustawieniach ISO 

9- Informacja o ustawieniach Balansu bieli 

10- Informacja o ustawieniach Ekspozycji 

 

Tryb foto 

 Przycisk „OK” odpowiada za zrobienie zdjęcia. 

 Przycisk lewo i prawo odpowiadają za zoom (przybliżanie). 

 Przyciskiem MENU wchodzimy w menu trybu (tylko kiedy kamera nie nagrywa). 

 Przyciskiem MODE nawigujemy między trybami kamery.  

 Przycisk „!” odpowiada za szybkie przechodzenie między ustawieniami Ekspozycji. 

 Przycisk POWER odpowiada za szybkie przechodzenie między ustawieniami diod wspomagających. 
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1-Informacja, że plik jest zabezpieczony 

2- Nazwa pliku  

3- Jakość pliku video 

4- Data 

5- Godzina 

6- Informacja o stanie baterii 

7- Przyśpiesz odtwarzanie (Przycisk PRAWO działa tylko kiedy 

plik video jest odtwarzany) 

8- Spowolnij odtwarzanie (Przycisk LEWO działa tylko kiedy plik 

video jest odtwarzany) 

9- STOP (Przycisk MODE działa tylko kiedy plik video jest 

odtwarzany) 

10- PLAY (przycisk OK) 

11- Informacja jaki to rodzaj pliku. 

 

Tryb odtwarzania 

 Przycisk „OK” odpowiada za włączenie odtwarzania danego pliku video.  

 Przyciski LEWO i PRAWO służą do nawigowania między plikami. 

 Przyciskiem MENU wchodzimy w menu trybu (tylko kiedy kamera nie nagrywa). 

 Przyciskiem MODE nawigujemy między trybami kamery.  

 

W trakcie odtwarzania video: 

 W trakcie odtwarzania przycisk OK działa też jako Play i Pauza. 

 Przycisk MODE jako STOP. 

 Przyciski LEWO i PRAWO służą do przyśpieszania i zwolnienia nagrania. 
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FAQ: 
 

1) Urządzenie nie włącza się, miga ekran.  

 Przed uruchomieniem należy naładować baterię urządzenia. 

 

2) Urządzenie nie włącza/wyłącza się automatycznie.  

 Powodem takiego zachowania może być stałe zasilanie w gnieździe zapalniczki samochodowej. 

 

3) Urządzenie restartuje się w trakcie jazdy. 

 Zaleca się sprawdzenie źródła zasilania. 

 

4) Urządzenie nie nagrywa w Pętli (nagrywa losowo). 

 Sprawdzić ustawienie "wykrywania ruchu" oraz "trybu dozoru parkingu" wyłączyć w trakcie jazdy. 

 

5) Urządzenie pokazuje komunikat "karta pełna" 

 Sprawdzić ustawienie "G-sensor" oraz "tryb dozoru parkingu" ustawić na minimum. Kartę należy formatować w komputerze do FAT32, a 

następnie ponownie w rejestratorze. 

 

6) Urządzenie nagrywa szumy, zniekształcony, nie wyraźny dźwięk:  

 Urządzenie posiada jeden bardzo czuły mikrofon, który nagrywa wszelkie odgłosy z otoczenia. Mogą być nakładane na siebie. Nawiew 

powietrza przedniej szyby skutecznie zniekształca dźwięk. 
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KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE 

 

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja ta nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w 

skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w 

skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Gwarancja na baterie 

wynosi 6 miesięcy. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, mailowo na adres reklamacje@kgktrade.pl 

Dane kontaktowe oraz adres serwisu: Xblitz, KGK TRADE, Os. Urocze 4, 31-952 Kraków 

Tel. 530-183-248 

 

 

Dane sprzedawcy / dystrybutora: Data sprzedaży: 

Usterki / Naprawy Usterki / Naprawy 

Usterki / Naprawy Usterki / Naprawy 
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UWAGA! 

Odtwarzanie plików na komputerze:  

Kamera nie posiada trybu pamięci masowej. Aby odtworzyć pliki na komputerze należy wyjąć kartę pamięci z kamery i podłączyć za pomocą 

czytnika do komputera. 

 

 

 

 

Importer: 

 KGK Trade Sp. z o.o. sp. K 

Os. Teatralne 24 

31-946 Kraków  

 

Wyprodukowano w C.R.L. 
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1- Car Recorder 

2- Suction Cup 

3- Car Charger 

4- Manual 

 

Package details: 
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Before first use: 

1. It is recommended to use high-quality class 10 microSD cards for this device (4 to 32 GB). 

2. It is necessary to format the memory card to FAT32 format before inserting it into the recorder. 

3. Do not remove or insert the memory card while the device in powered on, as this may damage the memory card. 

4. The battery allows you to record for no more than 5 minutes without external power. 

5. When the memory card is full, the oldest unprotected video will be overwritten. 

6. It is recommended to use the device's functions in accordance with their intended purpose. Do not use the MOTION DETECTION or 

PARKING SURVEILLANCE mode while driving as this may cause automatic turning the device on and off, during a stop at the intersection. 

It is recommended to set the G – SENSOR sensitivity level at a minimum, in order to avoid securing unnecessary recordings and the loss 

of space on the memory card. The memory card must be formatted in FAT32 format first on the PC and then on the recorder. 

7. Sound: the device has a capacitive microphone, recording all the sounds from the environment. The sounds may overlap causing 

distortion. 

 

 Installation of the camera: 
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1- Lens 

2- Speaker 

3- IR LEDs 

4- MicroSD slot  

5- „!” Button 

6- Display 

7- AV Out (not aktive) 

8- Mini USB port (power) 

 

 

9- Place for a windshield mounting bracket. 

10- HDMI Out 

11- RESET button 

12- RIGHT button 

13- MODE button 

14- OK button 

15- MENU button 

16- LEFT button 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU: 

Video Mode 

1. Resolution 

Defines the quality of video recordings. The higher the resolution the better the quality of recordings, but such files take up more space 

on the memory card. 

2. Loop recording 

Length of the video recordings. The selected option is symbolized by an icon during the recording, which is located on the left side of 

the screen (off the menu). 

3. WDR 

Turning on and off the WDR function. 

4. Exposure 

Exposure settings. 

5. MOTION DETECTION 
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When you enable this option and leave the camera in standby mode, powered on, the camera will record a short (10 second) video every 

time motion is detected in front of it. If you manually stop recording, the option will be automatically disabled. 

6. Sound recording 

Enabling and disabling audio in recordings. 

7. Date stamp 

Enabling and disabling the date and time for the recording. 

8. G-SENSOR settings 

Sets the sensitivity of the sensor or switches it off. When the sensor is activated at the moment of impact, the recorded file is protected 

against being overwritten. We recommend setting a lower value of sensitivity: "medium" or "low", otherwise the camera can capture 

shock at the car bumps. 

 

Photo Mode 

1. Photo mode 

You can set the time delay for taking the picture. 

2. Resolution 

This option allows you to change the resolution of the photos. 

3. Sequence of photos 

4. When this option is turned on, after pressing POWER button, the camera will take 5 pictures instead of just one. 

5. Quality 

Sets the quality of the pictures. 

6. Sharpening 

Sets the sharpness level of the pictures. 

7. White balance  

White balance settings. 

8. Color 
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Sets the color mod of the pictures. You can choose from: “normal”, “black and white”, “sepia”. 

9. ISO 

ISO settings.  

10. Exposure 

Exposure settings.  

11. Stabilization 

Enabling and disabling stabilization for taking photos.  

12. Quick preview  

This option enables to briefly display the picture that was taken. 

13. Date stamp 

Enabling and disabling the date and time for the photo. 

Playback Mode 

1. Delete 

Deletes the selected file. 

2. Protect 

Protects recording against being overwritten. 

3. Slide show. 

Main Menu 

1. Date and Time 

Sets the date and time for the camera. 

2. Plates 

You can choose which plates will be displayed on the recordings (it can be turned off). 

3. Auto shutting down 

Sets the time after which the camera turns off, once the engine shuts down (it only works when the camera is recording). 
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4. PARKING SURVEILLANCE 

When this function is turned on, and the camera is left in the car, powered on, it captures the shock of the car (for example, when our car 

is hit by another car), turns on and starts recording. It should be turned off while driving, as it may affect the recordings. 

5. Key sounds 

Enabling and disabling key sounds. 

6. Language 

Sets the language for the camera. 

7. TV Mode 

Switching between NTSC and PAL (default and recommended). 

8. Frequency 

9. IR LEDs 

IR LEDs. Off/On/Auto. 

10. Screen saver / backlight  

Sets the time after which the display should to turn off. 

11. Format 

You can format the memory card in your device. 

12. Default settings 

Sets the default settings of the device. 

13. Software version. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Sylwia%20Proszowska/Desktop/www.xblitz.pl


23 
 

 
 
www.xblitz.pl 
 

1- Camera mode info 

2- Camera recording info ( 

5- Resolution info 

6- Memory card info 

7- Time 

8- Date 

9- Sound info 

10- Camera Mode info (Night/Day/Auto) 

11- Exposure info 

12- Anti-shake (stabilization) info 

13- Length of a single video file info 

 

 

KEYS 

Video recording Mode 

 We use the OK key to turn on and off the recording. Recording starts automatically, once the camera is powered on (provided there is a 

memory card in the camcorder).  

 We use RIGHT and LEFT keys to activate the ZOOM function. 

 We use the MENU key to enter the settings (only when the camera is not recording). 

 We use the MODE key to navigate between different camera modes (only when the camera is not recording).  

 During recording, we can use „!” key or the MODE key to protect the recording from being overwritten. 

 We use the POWER key to manually turn on the Night Mode and Day Mode. It only works if there is Flash option turned on in the Menu 

settings. 

 Short pressing the RIGHT key turns on and off the microphone. 
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1- Camera Mode info 

2- Image stabilization info 

3- The number of pictures possible to take (free space on the 

memory card) 

4- Resolution 

5- Quality 

6- Memory card info 

7- IR LEDs infor  

8- ISO infor 

9- White balance info 

10- Exposure info 

 

Photo Mode 

 We use the OK key to take a picture. 

 We use LEFT and RIGHT keys to activate ZOOM function. 

 We use the MENU key to enter the settings (only when the camera is not recording). 

 We use the MODE key to navigate between different camera modes.  

 We use „!” key to quickly switch Exposure settings. 

 We use the POWER key to quickly switch IR LEDs settings. 
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1- Secured file info 

2- File Name  

3- Quality of the video file 

4- Date 

5- Time 

6- Battery indicator 

7- Accelerate the playback (the RIGHT key only works when the 

playback is in pregress) 

8- Slow down the playback (the LEFT key only works when the 

playback is in pregress) 

9- STOP (the MODE key only works when the playback is in 

pregress) 

10- PLAY (the OK key) 

11- File type info 

 

Playback Mode 

 We use the OK key to play a video file.  

 We use LEFT and RIGHT keys to navigate between files. 

 We use the MENU key to enter the settings (only when the camera is not recording). 

 We use the MODE key to navigate between different camera modes.  

When playing video: 

 We can also use the OK key to activate Play/Pause command. 

 We can also use the MODE key to activate STOP command. 

 We can also use LEFT and RIGHT keys to accelerate and slow down the playback. 

 

 

 

 

 

  

1 
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4 
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11 

file:///C:/Users/Sylwia%20Proszowska/Desktop/www.xblitz.pl


26 
 

 
 
www.xblitz.pl 
 

FAQ: 
 

1) The device does not turn on, the display is blinking. 

 It is necessary to charge the device’s battery before the first use. 

  

2) The device does not turn on,/turns off automatically.  

 The reason for this may be constant powering by the cigarette lighter socket. 

 

3) The device reboots while driving. 

 Check the power source. 

 

4) Loop recording does not work (the device records randomly). 

 Check the functions "MOTION DETECTION" and "PARKING SURVEILLANCE". They both should be turned off while driving. 

 

5) The device displays the message "memory card full" 

 Check the "G-sensor" and "PARKING SURVEILLANCE" sensitivity settings – both should be set at a minimum.  

 The memory card must be formatted in FAT32 format first on the PC and then on the recorder. 

 

6) The device records the noise and distorted, indistinct sound:  

 The device has a very sensitive microphone, which records all the sounds from the environment. The sounds may overlap. Airflow 

windscreen effectively distorts the sound too. 

7) The touch panel does not respond to touch:  

 The touch panel reacts to heat, cool air inlets can numb the touch sensor. 
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WARRANTY / CLAIMS 

 

The product comes with a 24-month manufacturer's warranty. The warranty does not cover defects or damage caused by the fault of the user, 

or as a result of improper use (or misuse). The guarantee does not cover mechanical damage and caused as a result of the use of accessories other 

than those included in the kit. The guarantee does not cover consumable items such as batteries, rechargeable batteries. The warranty on batteries 

is 6 months. Complaints should be submitted in writing, e-mail address: reklamacje@kgktrade.pl 

Contact details and the address of the service: Xblitz, KGK TRADE, Os. Urocze 4, 31-952 Cracow 

Phone: (+48) 530-183-248 

 

 

Reseller / distributor: Sale date: 

Faults / repairs Faults / repairs 

Faults / repairs Faults / repairs 
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NOTICE 

Playing files on a computer:  

The camera does not have a mass storage mode. In order to play files on your computer, remove the memory card from the camera and 

connect it to the computer via the card reader. 

 

 

 

 

Importer: 

 KGK Trade Sp. z o.o. sp. K 

Os. Teatralne 24 

31-946 Cracow  

 

Made in P.R.C. 
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