
 

 

 

 
  

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  

 

 

 ORLLO KomorCam  



 

 

 

  1   

Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO.  
   

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi  

urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.  
  

Należy  uważnie  przeczytać  treść  niniejszej  instrukcji  obsługi  przed  pierwszym  

użytkowaniem.   
  

Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i 

korzystania z urządzenia.    

   

Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania urządzenia.  
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Przed Pierwszym Użyciem Urządzenia:   

W czasie dużego nasłonecznienia unikać bezpośredniego skierowania światła na obiektyw kamery, 

może dojść do prześwietlenia nagrań. Jest to zjawisko naturalne. Urządzenie nie może pracować w 

środowisku zapylonym lub zawierającym opary substancji żrących i agresywnych. Urządzenie 

przeznaczone jest do pracy w temperaturze: -40 +60 stopni C. Powierzchnię ekranu można zarysować, 

dlatego należy unikać dotykania jej ostrymi przedmiotami. Nigdy nie należy czyścić włączonego 

urządzenia. Do wycierania ekranu i zewnętrznych części urządzenia należy używać miękkiej, 

niepozostawiającej włókien szmatki. Do czyszczenia ekranu nie należy używać ręczników papierowych. 

Nie wolno zdejmować  budowy urządzenia. Wewnątrz nie ma części, które użytkownik mógłby 

naprawić samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany 

serwis.   

  

WAŻNE:  

• Na obiektywie i wyświetlaczu znajdują się folie ochronne. W celu komfortowego 

użytkowania urządzenia oraz właściwej jakości nagrań należy zerwać folie ochronne.     

• Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją, aby odpowiednio obsługiwać i 

użytkować urządzenie.   

• Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt rzeczywisty 

może różnić się od produktu poglądowego.   

• Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są 

objęte bezpłatną naprawą i gwarancją.   

• Przed nagrywaniem należy bezwzględnie sprawdzić datę, czas oraz ID nagrania.   

• Kiedy kamera działa nie właściwe lub nastąpiło zawieszenie systemu należy , kamerę 

zresetować przyciskiem [RESET].  

• Kamera po włączeniu [wykrywania ruchu], nagrywa tylko kilkusekundowe nagrania dlatego 

nie zalecamy używania tej funkcji podczas ciągłego nagrywania.  

• Włączony wygaszacz ekranu- wydłuża czas pracy na baterii.  

• Czas ciągłego nagrywania na baterii przy wyłączonym wyświetlaczu to około 5-6 godzin  

• Kamera, która znajduję się w stacji dokującej i posiada szyfrowanie (PIN) nie ma możliwości 

przesyłania plików do komputera PC. ( brak możliwości wprowadzenia kodu PIN przyciskami)  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Model  ORLLO KOMORCAM  

Procesor  Novatek  96658  

Przetwornik obrazu  CMOS SONY IMX323   

Ilość pikseli  2 Mpx  

Podstawowe 
parametry 
obiektywu  

Liczba soczewek  Szklany wielo-soczewkowy  

 Jasność obiektywu  F/1.8  

Kąt widzenia  120°  

  
  
  
  
Parametry 
wideo/zdjęć  

Rozdzielczość wideo  1728X 1296  1920X 1080  1280X 
720  

848X 480  640X 480  

Ilość klatek/s (fps)    30  30  60/30  30  30  

Rozdzielczość zdjęć  21MP/12MP/8MP/5MP/1MP  

Format wideo  MP4  

Kodek wideo  H.264 M-PEG4  

Format zdjęć  JPEG  

Bit rate wideo  ~9850kb/s  

  
  
Funkcje 
dodatkowe  

Tryb nocny  Automatyczny/Manualny (4sztIR LED) tryb nocny do 5m  

  
Obsługa   

wykrywanie ruchu, auto nagrywanie, wygaszacz ekranu, poklatkowe 
(time-lapse), nagrywanie w pętli, HDR, sekwencja zdjęć,       auto-
wyłączenie  

Pamięć wbudowana   32GB   

  
  
  
Inne  

ID sprawy  TAK (6 znaków)  

Szyfrowanie  TAK (opcja)  

Wyświetlacz  1.5"   

Mikrofon   Wbudowany  

Głośnik  Wbudowany  

Gniazdo  microUSB   

Bateria  Litowo-jonowa 3.7V 1900mAh (czas nagrywania na baterii: 5-6h)  

Szczelność   IP56 (Odporność na upadek 2,5m)  

Zasilanie  5V/1A  

Temperatura pracy  -40 -60°  

Waga  95g  

Wymiary  89*53*21mm  
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OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA  

  

  

  
1) Podczerwień IR          8)    Miejsce montażu uchwytu   

2) Przycisk włącz/wyłącz [Nagrywanie]          9)    Wyświetlacz   

3) Przycisk robienia zdjęć        10)    Przycisk w dół   

4) Obiektyw        11)    Przycisk ustawień/trybu odtwarzania  

5) Gniazdo ładowania micro USB/Przycisk RESET        12)    Wskaźnik ładowania/pracy  

6) Głośnik        13)    Złącza do stacji dokującej   

7) Przycisk w górę/[włącz/wyłącz IR]        14)    Mikrofon  

  



 

 

 

  5   

OPIS PRZYCISKÓW  

1) Przycisk Zasilania/Start-Stop wideo  

- Wyłączenie/Włączenie urządzenia [długie przytrzymanie]  

- Start/Stop nagrywanie wideo [krótkie naciśnięcie]  

 

2) Przycisk zdjęć   

- Wykonanie zdjęcia [krótkie naciśnięcie]    

- Wykonanie zdjęcie w trybie wideo [krótkie naciśnięcie]  

- Wyjście z trybu ustawień [krótkie naciśnięcie]  

  

3) Przycisk menu/ok  
- Przejście do menu kamery [krótkie naciśnięcie]  

- Zabezpieczenie nagrania [krótkie naciśnięcie podczas nagrywania]  

- Przejście do trybu odtwarzania nagrań [długie przytrzymanie]  

                 -        Zatwierdzenie ustawień [ok]                     

4) Przycisk do góry  

- Przycisk poruszania się w głównym menu[w górę]  

- Włączenie/Wyłączenie trybu nocnego [krótkie naciśnięcie]   

 
 

5) Przycisk do dołu  

- Przycisk poruszania się w głównym menu [w dół]  

   

   

Oznaczenie wskaźników  

   -Kamera w trybie gotowości, gotowość na rozpoczęcie nagrywania  

  

 

   -(migający) wskaźnik koloru czerwonego oznacza nagrywanie  

  

                                        - (świeci ciągle) wskaźnik po lewej stronie oznacza ładowanie baterii                                        
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URUCHOMIENIE  

Ręczne Włącznie/Wyłączanie  

Aby ręcznie włączyć kamerę, naciśnij przycisk [Zasilania]. Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

[Zasilania] przez co najmniej 2 sekundy.  

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM KAMERY, NALEŻĄ JĄ SFORMATOWAĆ ZA POMOCĄ PROGRAMU        

FAT32-FORMATER, INSTRUKCJA ORAZ LINK DO POBRANIA DOSTĘPNY NA STRONIE: 14.  

  

  

ŁADOWANIE  

Ładowanie odbywa się za pomocą przewodu dołączonego do zestawu oraz zasilacza (adaptera). 

Czas ładowania baterii to około 5-6 godzin.  

Do ładowania można również wykorzystać stację dokującą.  
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INFORMACJA ODNOŚNIE WIDNIEJĄCEJ PAMIĘCI  

Domyślna pamięć urządzenia to 32GB, natomiast użytkowa to: ~30GB, niewielka część pamięci 

jest  wykorzystywana do celów systemowych.  

   

 

 

 

 

  

  

  

  

USTAWIENIA POCZĄTKOWE   

Przed użyciem urządzenia zaleca się ustawienie prawidłowej daty i godziny.   

Aby ustawić poprawną datę i czas, wykonaj następujące czynności w oknie gotowości:   

  

1. Przejdź do MENU [ ], a następnie wybierz opcję Data/Czas.   

  

2. Użyj [▲] [▼] żeby ustawić datę i godzinę, naciśnij ponownie [ ], aby przejść do kolejnych                       
pozycji.  

  

3. Dłuższe przytrzymanie przycisku MENU [ ], powoduje zapisanie ustawień.  

  

  

Zalecamy również:   

Wyłączenie [Nagrywania pętli] w ustawieniach kamery, pliki wideo będą dzielone na 10min. 

odcinki, natomiast kiedy karta się zapełni wyskoczy komunikat o zapełnieniu pamięci i kamera się 

wyłączy. Pliki nie będą automatycznie nadpisywane (usuwane) po zapełnieniu pamięci.  

Kompletność nagrań - brak utraty plików wideo.  
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OPIS EKRAN GŁÓWNEGO   

  
ZABEZPIECZENIE KAMERY HASŁEM (Opcja dostępna w modelu z szyfrowaniem  

PIN)   

 Kamera zabezpieczona hasłem: chroni nagrania przed skopiowaniem ich z pamięci kamery.  

Domyślne hasło kamery to „000000” przy pierwszym uruchomieniu kamery należy je 

wprowadzić. Następnie należy zmienić hasło w ustawieniach kamery. Aby to zrobić należy w 

[Menu] odszukać zakładkę [ustawienia hasła]. Następnie należy wybrać przyciskami [▲] [▼]  

odpowiedni znak i potwierdzić przyciskiem [ ]. Gdy hasło zostało zmienione, przy każdym 

podłączeniu kamery do komputera PC wymagane będzie podanie hasła na wyświetlaczu kamery 
Przykład wprowadzania hasła:  
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USTAWIENIA SYSTEMOWE  

Aby przejść do ustawień kamery, należy nacisnąć przycisk [MENU] (Przejście do ustawień nie będzie możliwe 

podczas nagrywania wideo). Aby zmienić daną wartość naciśnij przycisk [OK]. Aby zaakceptować przejdź 

dalej przyciskiem [▼].  

  

Element menu  Opis  

  

Rozdzielczość wideo  

1296P 1728x1296 ; 1080FHD 1920x1080 ;  
1280x720HD 60/30FPS ; WVGA 848x480 ; VGA 
640x480  

Nagrywanie w pętli   Kamera nagrywa pliki wideo o określonej 
wartości. Po zapełnieniu pamięci najstarsze 
pliki są nadpisywane (usuwane).  

Wyłącz (pliki wideo 10 minutowe, które nie 
będą nadpisywane) ; 3 minuty ; 5 minut ; 10 
minut  

Po-klatkowe nagrywanie   Wyłącz ; Niski ; Umiarkowany ; Wysoki  

Przed-nagraniem  Wyłącz/Włącz (rozpoczęcie nagrywania po 
mocnym wstrząsie)  

Po-nagraniu   Wyłącz/Włącz (nagrywanie przez 15s po 
naciśnięciu przycisku stop wideo)  

Detekcja ruchu   Wyłącz/Włącz  

HDR  Wyłącz/Włącz  

  

Rozdzielczość zdjęć  

21M 5344x4016 ; 12M 4032x3024 : 10M 3648x2736 ;  
8M 3264x2448 ;    5M 2592x1944 ; 3M 2048x1536 ;   
2M 1920x1080 ;  1.3M 1280X960; 640x480 ;  

Sekwencja   Wyłącz ; 3 zdjęcia ; 5 Sekwencji ;  10 
Sekwencji  

Data / czas  Ustawienia daty i godziny   

  

Auto-wyłączanie  

Wyłącz ; 3 minuty ; 5 minut ; 10 minut (Kiedy 
urządzenie nie jest używane, automatycznie zostanie 
wyłączone po ustalonym czasie)  

Wygaszacz ekranu  Wyłącz ; 1 minuta ; 3 minuty ; 5 minut  
(Wygaszenie ekranu po ustalonym czasie w trybie 
nagrywania- korzystanie z wygaszacza wydłuża 
czas pracy na baterii)  
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Dźwięk  Dźwięk klawiszy: Wyłącz/Włącz  

Auto-nagrywanie  Automatyczne nagrywanie po włączeniu 
urządzenia: Włącz/Wyłącz  

Język   Ustawienia języka (domyślnie polski)  

Tryb nocny auto IR  Wyłącz/Włącz automatyczne przełączanie 
diod IR  

Tryb nocny kolor  Wyłącz/Włącz kolor czarno-biały w trybie 
nocnym  

Numer ID  Numer sprawy (max 6 znaków)  

Ustawienie hasła (OPCJA)  Ustawienie hasła  

Ustawienia fabryczne   Przywrócenie ustawień fabrycznych  

Wersja   Wersja oprogramowania  

Format  Formatowanie(usuwanie)  pamięci  
wbudowanej (dostępne w kamerze bez kodu 
PIN)  
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PRZYPISNIE NUMERU ID SPRAWY  

Aby przypisać numer sprawy dla nagrania należy zrobić to przed rozpoczęciem filmowania. Aby 

to zrobić należy w [Menu] odszukać zakładkę [Numer ID]. Następnie należy wybrać przyciskami 

[▲] [▼]  odpowiedni znak i potwierdzić przyciskiem [ ]. Podczas odtwarzania nagrań bądź 

przeglądania zdjęć numer będzie widniał w dolnej części obrazu. Liczba znaków jaką możemy 

przypisać: 6.  

  

Przykład:   

Nagranie                                                                        Zdjęcie:  

 

  
ODTWARZANIE NAGRAŃ  

Aby przejść do odtwarzania nagrań, należy przytrzymać przycisk [Menu] przez ok. 3 sekundy.  

Następnie wybrać przyciskami [▲] [▼]  odpowiednie nagranie i potwierdzić przyciskiem [ ].  
Aby wrócić do trybu wideo należy przytrzymać przycisk [Menu].  

Przykład menu odtwarzania:  

 

  
  

  

  



 

 

 

  12   

POŁĄCZENIE KAMERY Z KOMPUTEREM PC  

  

  

Do połączenia kamery z komputerem rekomendujemy stosowanie przewodu „microUSB”, który 

znajduje się w zestawie razem z urządzeniem.   

1. W przypadku kamery z kodem PIN: po podłączeniu do komputera kamera będzie 

wymagała od nas wprowadzenia kodu PIN. Wprowadzamy go w sposób podany                     

na stronie 8. Następnie urządzenie automatycznie przejdzie w tryb pamięci masowej.  

W kamerze z kodem PIN, usuwanie nagrań/formatowanie pamięci wbudowanej odbywa 

się tylko z poziomu komputera PC.  

  

 Folder pamięć urządzenia:                     Formatowanie pamięci:  
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2. W przypadku kamery bez kodu PIN: należy podłączyć do komputera PC, po czym 

urządzenie automatycznie przejdzie w tryb pamięci masowej.  

             Folder pamięć urządzenia:                       

 
Po połączeniu się z komputerem uzyskamy dostęp do nagrań dostępnych w urządzeniu.  

  

 



 

 

 

  14   

Oznaczenie nazwy pliku:  

  

  

  

Do odtwarzania plików zalecamy używać odtwarzacz:  „MEDIA PLAYER CLASSIC” Program 

jest do pobrania bezpośrednio z linku producenta:  

https://mpc-hc.org/downloads/  

 

 

CZĘSTE PYTANIA / WSKAZÓWKI  

1. Komunikat dotyczący problemu z pamięcią urządzenia:   

  

      Proszę włożyć kartę SD              Wskazówka:  

 Przy pierwszym użyciu urządzenia może się wyświetlić 

komunikat  o pamięci wewnętrznej urządzenia ( karcie SD)   

Aby sformatować pamięć należy pobrać program z linku: 

http://orllo.pl/instrukcje/FAT32-Formatter.exe  

Następnie należy podłączyć kamerę do komputera (str.11)  

i za pomocą pobranego programu wcześniej, sformatować 

urządzenie do formatu FAT32. (Przykład poniżej)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

https://mpc-hc.org/downloads/
https://mpc-hc.org/downloads/
https://mpc-hc.org/downloads/
https://mpc-hc.org/downloads/
http://orllo.pl/instrukcje/FAT32-Formatter.exe
http://orllo.pl/instrukcje/FAT32-Formatter.exe
http://orllo.pl/instrukcje/FAT32-Formatter.exe
http://orllo.pl/instrukcje/FAT32-Formatter.exe


 

 

 

  15   

            Wybór pamięci oraz formatowanie                       Formatowanie zakończone sukcesem  

 

     Po sformatowaniu należy zamknąć [Close] program, odłączyć urządzenie od komputera, 

wyłączyć oraz uruchomić je ponownie. Kamera nie powinna już wyświetlać komunikatu, a 

czerwona kropka w rogu urządzenia świadczy o prawidłowej pracy (nagrywanie na pamięć 

wewnętrzną).  

 
 

2. Jeżeli wyświetlacz kamery zaczyna przygasać, obraz migotać, wyświetla się komunikat 

słaba bateria.   

Wskazówka:  bateria kamery została rozładowana, należy ją podłączyć do ładowarki bądź 

stacji dokującej.  

  

3. Jeżeli kamera po przejściu w tryb odtwarzania wyświetla komunikat:  

  

     Brak obrazu  Wskazówka:  

Komunikat oznacza brak nagrań w pamięci kamery.                                                         

Aby komunikat nie był wyświetlany należy nagrać krótki film                                   

lub wykonać zdjęcie. 
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Informacja na temat bezpieczeństwa: 

1. Dbałość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia. 

2. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur. 

3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, silnego promieniowania 

ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez dłuższy czas. W urządzeniu zamontowana jest 

bateria litowo-jona, która pod wpływem temperatury może się uszkodzić, spuchnąć, wywołać 

pożar lub wybuchnąć. 

4. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie. 

5. Nie upuszczaj urządzenia ani narażaj go na silne wstrząsy. 

6. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację 

wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci 

należy całkowicie wysuszyć urządzenie. 

7. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp. 

8. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki 

zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia. 

9. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja 

lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub 

uszkodzenia mienia. 

10. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów 

ani materiałów wybuchowych. 

11. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. 

12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta. 

13. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację. 

14. Unikaj długiego ładowania, nie ładuj dłużej niż zaleca instrukcja. Ładować tylko pod nadzorem, z 

dala od dzieci i zwierząt domowych. 

15. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy niezwłocznie 

odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem. 

 

 

Pełne informacje na temat bezpieczeństwa akumulatorów znajdziesz w instrukcji w linku poniżej : 

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTOW_ZE_ZI

NTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf 

  

  

  

  

  

  

  

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTOW_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf
https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTOW_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf
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 Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.   

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt 

tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.   

2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.  

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej 

min. 400 m2 są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej 

bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych 

wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla 

gospodarstw domowych.  

3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.  

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany 

jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu 

dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt 

dostarczony.  

4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.  

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy 

ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl  

5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.  

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest 

zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.  

  

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej 

kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane 

procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być 

oznakowane symbolem przekreślonego kosza.  

  

  

 Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub  

dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi 

odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu 

zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt 

został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.   

  

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..  

2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym 

konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.  

3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce 

uzyskane z przetwarzania sprzętu.  

  

  

http://www.remondis-electro.pl/
http://www.remondis-electro.pl/
http://www.remondis-electro.pl/
http://www.remondis-electro.pl/
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ZOBACZ TESTY KAMER ORLLO W "PC WORLD":         

• Monitoring Kamery 2017  

• Ranking Kamer Samochodowych 2017  

• Najnowsze Kamery Samochodowe 2017  

• Nawigacja Samochodowa i Kamera Samochodowa GSM  

• Lokalizatory GPS - samochodowe, dla dziecka, psa, kota, roweru itp.  

• Test Kamery Samochodowej ORLLO FALCON 4K  

• Test Kamery Samochodowej ORLLO RX-630GA PRO  

• Test i Porównanie Kamer Sportowych: GOPRO vs ORLLO vs YI  

  

OGLĄDAJ TESTY, PORADY EKSPERTÓW, FILMY Z KAMER, PREZENTACJE WIDEO:  

          Subskrybuj kanał ORLLO ELECTRONICS EUROPE  

  

             Polub nas na facebook/orllo.pl  

https://www.pcworld.pl/news/Kamery-IP-i-monitoring-To-proste,407843.html
https://www.pcworld.pl/news/Kamery-IP-i-monitoring-To-proste,407843.html
https://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamery-samochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html
https://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamery-samochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html
http://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamery-samochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html
http://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamery-samochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html
https://www.pcworld.pl/news/Najlepsza-kamera-samochodowa-wideorejestrator-i-nawigacja-oceny-testy-opinie-ranking-2017,408190.html
https://www.pcworld.pl/news/Najlepsza-kamera-samochodowa-wideorejestrator-i-nawigacja-oceny-testy-opinie-ranking-2017,408190.html
https://www.pcworld.pl/news/Lokalizator-GPS-systemy-alarmowe-monitoringu,408737.html
https://www.pcworld.pl/news/Lokalizator-GPS-systemy-alarmowe-monitoringu,408737.html
https://www.pcworld.pl/news/Lokalizator-GPS-systemy-alarmowe-monitoringu,408737.html
https://www.pcworld.pl/news/Lokalizator-GPS-systemy-alarmowe-monitoringu,408737.html
https://www.pcworld.pl/testy/Test-kamery-samochodowej-ORLLO-FALCON-4K,409086.html
https://www.pcworld.pl/testy/Test-kamery-samochodowej-ORLLO-FALCON-4K,409086.html
https://www.pcworld.pl/testy/Test-ORLLO-RX-630-GA-PRO-Seria-A1,409084.html
https://www.pcworld.pl/testy/Test-ORLLO-RX-630-GA-PRO-Seria-A1,409084.html
https://www.pcworld.pl/testy/Test-ORLLO-RX-630-GA-PRO-Seria-A1,409084.html
https://www.pcworld.pl/testy/Test-ORLLO-RX-630-GA-PRO-Seria-A1,409084.html
https://www.pcworld.pl/news/ORLLO-Xpro-TOUCH-4K-GPS-vs-GoPro-Hero-4-Black-vs-Yi-4K-Action-Cam-test-kamer-sportowych-Co-wybrac,409231.html
https://www.pcworld.pl/news/ORLLO-Xpro-TOUCH-4K-GPS-vs-GoPro-Hero-4-Black-vs-Yi-4K-Action-Cam-test-kamer-sportowych-Co-wybrac,409231.html
https://www.pcworld.pl/news/ORLLO-Xpro-TOUCH-4K-GPS-vs-GoPro-Hero-4-Black-vs-Yi-4K-Action-Cam-test-kamer-sportowych-Co-wybrac,409231.html
https://www.youtube.com/channel/UC2gFxiovc2cCl07_jzPhuIA
https://www.youtube.com/channel/UC2gFxiovc2cCl07_jzPhuIA
https://www.facebook.com/orllopl/
https://www.facebook.com/orllopl/

