
Opis produktu 

Rejestrator trasy XBLITZ CLASSIC  

Kamera może nagrywad filmy w rozdzielczości full HD 1080p oraz wykonywad cyfrowe zdjęcia 5 Mpx. W 

porównaniu do  tradycyjnych kamer samochodowych XBLITZ CLASSIC może nagrywad materiał w wysokiej 

rozdzielczości oraz doskonałej jakości. Film może także byd odtworzony na telewizorze HD lub przesłany 

do komputera. 

Parametry: 

 120 stopni kąt widzenia 

 1920x1080p full HD rozdzielczośd 

 Kompresja MJPG 

 4x zoon cyfrowy 

 2.7 cala ekran 

 4szt IR diody podczerwieni 

 Wyjście HDMI full HD 

 Łatwa instalacja dzięki przyssawce do szyby 

 Czujnik grawitacyjny Gsensor pozwala na automatyczny zapis pliku podczas zderzenia 

 Automatyczy start/stop 

 Ngrywanie ciągłe lub w pętli 

 Wyświetlanie czasu/daty na filmie 

 Ładowanie baterii podczas nagrywania 

 Obsługa kart pamięci do 32GB 

 

Funkcje podstawowe. 

Przycisk Menu wejście do menu obsługi kamerki 

Przycisk Mode – wciśnij aby zmienid opcje menu (kamera wideo – przeglądanie zarejestrowanych filmów) 

Przysick w górę poruszanie się po menu ustawieo, przeglądanie listy zdjęd i filmów zarejestrowanych na 

karcie, w trakcie odtwarzania filmów szybkie przewijanie czasu 

Przysick w dół poruszanie się po menu ustawieo, przeglądanie listy zdjęd i filmów zarejestrowanych na 

karcie, w trakcie odtwarzania filmów szybkie przewijanie czasu 

Przycisk Power długie przyciśnięcie powoduje aktywację/deaktywację funkcji, aby włączyd bądź wyłączyd 

kamerę krótkie przyciśnięcie. 

Przycisk REC / OK start / stop nagrywania wideo, przycisk akceptacji opcji, start / stop odtwarzania w 

trybie podglądu. 

Nagrywanie filmów, rejestracja trasy. 

1. Wciśnij REC aby zacząd nagrywad lub zatrzymad nagrywanie, podczas nagrywania miga czerwona 

kropka na ekranie 

2. Zoom cyfrowy, aby przybliżyd lub oddalid obraz podczas nagrywania wciśnij przyciski góra dół.  

3. Ustaw rozdzielczośd nagrywania Full HD 1920x1080p 30fps lub HD 1440x1080p 30fps lub 1280x720p 

30fps 

4. Ustaw rejestrację dźwięku, on włączone nagrywanie, off nagrywanie bez dźwięku 

5. Nagrywanie w pętli, ustaw nagrywanie cykliczne co 3/5/10 minut 

6. Opóźnienie wyłączenia, czas po jakim nagrywanie zostanie zakooczone jeśli silnik zostanie wyłączony. 

7. Czujnik ruchu, włączanie / wyłączanie detektora ruchu 

8. Czułośd detektora ruchu, wartośd od 1 do 8 

9. Głośnośd, wartośd od 0 do 7 

10. Data, czas ustaw dane za pomocą przycisków góra dół 

11. Format na wyjściu TV PAL / NTSC 

12. Format formatuj kartę pamięci, nowa karta powinna byd sformatowana w kamerce 

13. Restartuj system 

14. Automatyczne wyłączanie: ustaw 1, 3 lub 5 minut 

15. Częstotliwośd: 50HZ/60HZ 

16. Automatyczne wygaszanie ekranu 1/3 minuty 

17. Gsensor wrażliwośd czujnika grawitacyjnego od 1 do 8 

18. PLASTAMP numer rejestracyjny auta wyświetlany na filmie włącz/wyłącz 

19. Numer wersji oprogramowania. 

Użytkowanie kamery. 

Podłącz kamerę do zasilacza w samochodzie, pozwoli to na automatyczny start / stop nagrywania w 

momencie uruchomienia silnika. 

Nie należy używad zasilaczy, ładowarka innych niż dołączona w zestawie. Użycie niewłaściwej ładowarki 

może powodowad błędną pracę kamery lub nawet prowadzid do jej uszkodzenia. 

Karta pamięci, nośnik danych. 

● Upewnij się że wkładasz kartę pamięci w odpowiednim kierunku, nie należy wciskad karty na siłę, może 

to powodowała uszkodzenie slotu lub samej karty. 

● Należy używad karty SDHC, najlepiej klasy czwartej lub szóstej, ewentualnie dziesiątej.  

● Jeśli urządzenie nie rozpozna karty po pierwszym uruchomieniu, należy ją sformatowad w kamerce, lub 

na komputerze. Nie wolno wyjmowad karty z kamery podczas nagrywania, może to spowodowad jej 

uszkodzenie. 

Resetowanie urządzenia przywraca domyślne wartości ustawieo. 

Częstotliwośd należy ustawid właściwie parametr zasilania, jeśli częstotliwośd będzie błędna to na 

wyświetlaczu mogą pojawid się poziome paski. 

Automatyczne wygaszanie wyświetlacza po ustalonym czasie ekran zostanie wygaszony, aby włączyd 

ponownie obraz należy wcisnąd dowolny przycisk. 

Gsensor czujnik grawitacyjny, zapewnia wykrywanie koalzji. W momencie wypadku/kolizji czujnik 

automatycznie zapisze nagrywany w tym momencie film na karcie pamięci i zabezpieczy go przed 

skasowaniem/nadpisaniem. Na ekranie pojawi się symbol klucza. Czujnik grawitacyjny ma zakres regulacji 

od 1 do 8. 

Aby ręcznie zabezpieczyd film wciśnij przycisk Mode. Ponowne wciśnięcie przycisku odblokowuje film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektronicznym zabronione jest 

umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego 

kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyd się takiego produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego 

sprzętu elektronicznego i eketrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania 

prowadzone są m. in. pzez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne 

jednostki organizacyjne prowadzące działalnośd w zakresie odbierania odpadów. Powyższe obowiązki 

wprowadzone zostały w  celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektronicznego 

i elektrycznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyclingu zużytego 

sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym 

sprzęcie znajdują się składniki niebiezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko 

naturalne i zdrowie ludzi. 
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