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INSTRUKCJA

OBSŁUGI

ORLLO RX-630GA PRO
Seria A1

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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Specyfikacja:
• Procesor: NOVATEK NTK96663
• Przetwornik obrazu : SONY IMX322 1/2.9 2Mpixel (kamera przednia + kamera tył)
• Obiektyw: szklany 6-soczewkowy, jasność f/2.0
• Rozdzielczość wideo: FHD1920x1080P/30FPS + 1920x1080P/30FPS, HD 1280x720P/30FPS, WVGA
848x480/30FPS
• Format wideo: MP4, kodek H.264
• Rozdzielczość zdjęć: 12Mpixel(4320x3240)
• Format zdjęć: JPEG
• Kąt widzenia kamery przedniej : 140°
• Kąt widzenia kamery tylnej: 140°
• Wyświetlacz 2.7 cala LCD TFT (960x240)
• Wbudowany 3-osiowy czujnik przeciążeń G-sensor
• Wsparcie dla AWB, EV, ISO
• Wbudowany moduł WIFI 2,4GHz
• Wbudowany moduł Bluetooth (łączność z przyciskiem SOS)
• Wbudowany mikrofon oraz głośnik
• Obsługa modułu GPS (Ublox chip)
• Wbudowana bateria 400mAh (litowo-polimerowa)
• Zasilanie: złącze micoUSB 5V/1,5A
• Wyjście miniHDMI typ C
• Wsparcie dla kart pamięci: do 64 GB (class 10)
• Waga: 98g
• Temperatura pracy: -10 ~60°

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zestaw:
Kamera przednia
Kamera tylna (długość przewodu 6m)
Przyssawka do szyby
Ładowarka (długość przewodu 3,5m)
- napięcie wejściowe 12-24V
- napięcie wyjściowe 5V
Moduł GPS (długość przewodu 1,5m)
Bezprzewodowy przycisk SOS
Przewód USB/microUSB
Taśma 3M do przycisku SOS oraz do modułu GPS
16 x uchwyt mocujący przewód
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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_PRODUKTO
W_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf
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WAŻNE:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

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 zamontowaniem całego zestawu w samochodzie zalecane jest wcześniejsze
sprawdzenie czy urządzenie nie powoduje zakłóceń oraz czy pracuje prawidłowo.
Kamera jest zgodna z kartami pamięci od 16GB do 64 GB, microSD, microSDHC,
microSDXC. Wymagane są karty posiadające 10 klasę prędkości. Aby uniknąć problemów
w działaniu kamery rekomendujemy używanie kart renomowanych producentów takich
jak ORLLO GOODRAM , Kingston, SANDISK, SAMSUNG. Wymagany system plików FAT32.
Nagrywania w pętli i wykrywanie ruchu nie mogą być włączone jednocześnie (błędy w
zapisie pliku i działania urządzenia).
Tryb parkingingowy oraz wykrywanie ruchu powinny być włączone tylko na postoju
pojazdu.
Kiedy jest włączony tryb parkingowy po wyłączeniu zasilnia , urządzenie będzie pobierać
energię z wewnętrznej baterii . Po rozładowaniu baterii urządzenie w trybie parking się
nie włączy po wstrząsie (uderzeniu).
W trybie parkingowym po wstrząsie (uderzeniu) urządzenie uruchamia się i zaczyna
nagrywać około 15 sekund filmu.
Kamera jest urządzeniem nagrywającym wideo, dźwięk i inne powiązane informacje
dotyczące pojazdu w ruchu drogowym, a jej pliki stanowią jedynie pomocnicze
odniesienie do wypadku.
Kiedy podczas odtwarzania na komputerze PC film zacina się, należy pobrać najnowsze
kodeki lub odtworzyć go w innym odtwarzaczu.
Po zamontowaniu karty pamięci w kamerze należy ją sformatować. Wchodząc w
ustawienia kamery -> Format karty pamięci
Kiedy kamera tylna wykryje ruch nie rozpocznie się nagrywanie. Rozpoczęcie nagrywania
następuje tylko kiedy wykryje ruch kamera przednia.
Przy zainstalowanej karcie pamięci powyżej 64 GB może wystąpić efekt, kiedy urządzenie
podczas uruchomienia nie zaczyna automatycznie nagrywać pliku wideo. W takiej sytuacji
należy nacisnąć przycisk (REC) w celu rozpoczęcia nagrywania.
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OPIS PRZYCISKÓW

Numer

Opisy

Numer

Opisy

1

Miejsce montażu
przyssawki do szyby

10

Slot kart pamięci

2

Gniazdo microUSB /
zasilanie

11

Wskaźnik pracy(miganie-brak
karty/sformatuj kartę, ciągle świecinagrywanie)

3

Złącze miniHDMI

12

Gniazdo GPS

4

Przycisk resetowania

13

Przycisk trybu

5

Głośnik

14

Przycisk do góry

6

Obiektyw

15

Przycisk w dół

7

Mikrofon

16

Przycisk potwierdzenia

8

Gniazdo podłączenia
tylnej kamery

17

Przycisk menu

9

Przycisk zasilania

18

Wskaźnik ładowania(pomarańczowa
dioda LED)
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Funkcje przycisków:
1. Przycisk Zasilania
Włączani/ Wyłączenia/wyłączenie urządzenia - długie przytrzymanie.
Podczas nagrywania krótkie naciśnięcie powoduje zrobienie zdjęcia.
2. Przycisk Menu:
Naciśnięcie w trybie wideo powoduje przejście do ustawień.
W trybie odtwarzania plików, krótkie naciśnięcie powoduje powrót do menu.
W trybie wideo krótkie naciśnięcie umożliwia przejście do ustawień wideo.
W trybie zdjęć krótkie naciśnięcie umożliwia przejście do ustawień zdjęć.
W trybie ustawiania – krótkie naciśnięcie powoduje wyjście z ustawień.
3. Przycisk Trybu
W trybie wideo/zdjęć naciśnij krótko, aby ustawić obraz z kamery przedniej i tylnej,
tylnej i przedniej, tylnej, przedniej.
W trybie odtwarzania naciśnij, aby wyjść z nagrania lub z trybu odtwarzania.
4. Przycisk do Góry
W głównym menu służy do poruszania się po menu ustawień.
W trybie wideo naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie nagrywanie dźwięku.
W trybie odtwarzania wideo, krótkie naciśnięcie przycisku jest funkcją zmiany szybkości
odtwarzania 4X / 8X / 16X , krótkie naciśnięcie to przeskok do kolejnej szybkości.
5. Przycisk w Dół
Przycisk zabezpieczenia pliku w trybie nagrywania wideo.
W trybie gotowości, naciśnij krótko, aby wejść do odtwarzacza nagrań.
W trybie odtwarzania wideo krótkie naciśnięcie przycisku jest funkcją zmiany szybkości
odtwarzania 4X / 8X / 16X , krótkie naciśnięcie to przeskok do kolejnej szybkości.
6. Przycisk Nagrywania / Przycisk Potwierdzenia
Nagrywanie wideo trybie wideo / wykonanie zdjęcia trybie zdjęć / zatwierdzenie
ustawień.
Naciśnij krótko w celu rozpoczęcia/zatrzymania nagrywania lub wykonania zdjęcia.
W trybie odtwarzania plików jest to przycisk: Wstrzymaj / Odtwarzaj.
Naciśnij długo przycisk [OK], aby uruchomić moduł WIFI.
Naciśnij krótko, aby zaakceptować wykonane ustawienia.
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7. Przycisk Reset

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie/zwiesza się lub nie można go włączyć, użyj
cienkiego narzędzia, aby zresetować urządzenie.

MONTAŻ KARTY PAMIĘCI
Zamontuj kartę pamięci (microSD) w slocie kamery pinami w stronę obiektywu .
Wciśnij kartę, aż usłyszysz charakterystyczne ,,kliknięcie”.

Aby wyjąć kartę pamięci, wciśnij ją do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Karta
zostanie zwolniona.
Ważne:
1. Nie należy wyjmować ani wkładać karty pamięci, gdy urządzenie jest włączone.
Może to spowodować uszkodzenie karty pamięci oraz samego urządzenia.
2. Rekomendujemy korzystanie z kart pamięci microSD/HC min. klasy 10 lub wyższej.
3. Zaleca się formatowanie kart micro SD przed pierwszym użyciem w ustawieniach kamery.

INSTALACJA W POJEŹDZIE
Wsuń do uchwytu do kamery. Umieść przyssawkę na przedniej szybie. Upewnij się, że urządzenie
jest stabilnie zamocowane.
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PODŁĄCZANIE DO ZASILANIA ORAZ MONTAŻ
Użyj ładowarki samochodowej, aby podłączyć zasilanie do kamery. Zaleca się stałe podłączenie
kamery w aucie (wbudowana bateria podtrzymuje zasilanie kamery w momencie nagłego go
odłączenia (na baterii urządzenie wytrzymuje kilka minut).

Uwaga:
Kamerę należy podłączyć przewodem do adaptera w pierwsze gniazdo oznaczone jako 2.1A
Drugie gniazdo można wykorzystać np. do ładowania telefonu.

PAROWANIE PRZYCISKU SOS Z KAMERĄ
Kiedy kamera nie reaguje na przycisk SOS należy sprawdzić czy zapala się czerwony wskaźnik. Jeśli
czerwony wskaźnik się zapala należy sparować przycisk z kamerą.
1) Podłącz kamerę do zasilania , a następnie ją wyłącz
2) Przytrzymaj przycisk, aż zacznie migać czerwony wskaźnik( na przycisku)
3) Włącz przyciskiem kamerę , na przycisku czerwony wskaźnik powinien zacząć szybko pulsować
co oznacza poprawne sparowanie
4) Po naciśnięciu przycisku na pilocie, powinien być słyszalny dźwięk (beep) w kamerze.
Film parowania pilota dostępny pod link:
https://www.youtube.com/watch?v=zgp3AxfRapk
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URUCHOMIENIE
Włączanie / Wyłączanie
Automatyczne włączanie / wyłączanie
Po podłączeniu zasilania do kamery automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie. Gdy
zasilanie auta zostanie wyłączone, kamera automatycznie zapisze nagranie i wyłączy się w ciągu 10
sekund.
Ręczne włączanie / wyłączanie
Aby ręcznie włączyć kamerę, naciśnij przycisk POWER. Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk
POWER przez co najmniej 2 sekundy.

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. Naciśnij [OK] i użyj [▲] [▼] żeby ustawić datę i godzinę. Naciśnij Ponownie[▼], aby przejść do
ostatnich pozycji i wyjść z ustawień.
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TRYB WIDEO
Nagrywanie filmu podczas jazdy
Po uruchomieniu zasilania kamera automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie.
Nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane w momencie wyłączenia zasilania. Naciśnij
przycisk [OK], aby zatrzymać nagrywanie ręcznie.

Zabezpieczenie nagrywanego pliku przyciskiem
1. Ręczne zabezpieczenie pliku:
Podczas nagrywania wideo naciśnij przycisk [▼],a na górze ekranu pojawi się ikona klucza - plik
zostanie zabezpieczony.
2. G-Sensor:
Jeśli uruchomisz czujnik G-Sensor, urządzenie automatycznie zabezpieczy aktualnie nagrywany
plik w momencie wykrycia wstrząsu(uderzenia).
3. Tryb Parking:
Jeśli funkcja parkingu zostanie włączona w ustawieniach wideo, uruchomi się ona automatycznie po
wyłączeniu kamery i rozpocznie nagrywanie 30 sekundowego pliku, gdy nastąpi wstrząs (uderzenie).
Po tym czasie, kamera się wyłączy się (będzie w trybie uśpienia).
Bezprzewodowy przycisk SOS
Kiedy kamera jest włączona naciśniecie przycisku powoduje zabezpieczenie pliku z nagraniem
(pojawia się ikona klucza), aby nie został on nadpisany (przy nagrywaniu w pętli) lub niechcący
skasowany z karty pamięci.

Ważne:
Zabezpieczony plik zostanie zabezpieczony przed nadpisaniem. Jeśli przestrzeń plików
zabezpieczonych przekracza 30% pojemności karty, zostanie wyświetlone powiadomienie "karta jest
pełna", aby przypomnieć użytkownikowi o wyczyszczeniu / przegraniu na inny nośnik chronionych
plików.
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ZNACZENIE IKON EKRANU GŁÓWNEGO

OPIS
Ustawiona rozdzielczości wideo
Ikona mikrofonu - nagrywanie dźwięku
Ikona "GPS" -zielony połączenie z satelitą
nawiązane, biały- brak połączenia
Status baterii
Bieżąca data
Czas nagrywania
Bieżący czas
Długość nagrywanego pliku
Ikona klucza – informuje o zabezpieczeniu
pliku
Wykrywanie ruchu
Podczas nagrywania wideo naciśnij przycisk
[POWER], aby zrobić zdjęcie obrazu
Wyświetlanie obrazu z drugiej kamery, obraz z
kamery zmieniany przyciskiem [MODE]
Ikona informująca o nagrywaniu wideo
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TRYB ZDJĘĆ
1. Wybierz tryb zdjęć w ustawieniach, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby zrobić zdjęcie.
2. Podczas nagrywania możliwe jest zrobienie zdjęcia za pomocą przycisku [MODE]

ZNACZENIE IKON EKRANU GŁÓWNEGO

OPIS
Tryb zdjęć
Ustawiona rozdzielczość zdjęć
Ustawienie - zdjęcie czasowe
Status baterii
Bieżąca data
Ilość zrobionych zdjęć
Aktualna godzina

12

ODTWARZANIE WIDEO I ZDJĘĆ W KAMERZE

1. Naciśnij [MENU], potem wybierz tryb odtwarzania, a następnie spośród listy plików wybierz
właściwy i naciśnij przycisk [OK], aby wyświetlić wideo.
2. Naciśnij przycisk [▼] w trybie wideo, aby szybko przejść w tryb odtwarzania (galerię).
3. Aby wyjść z trybu odtwarzania naciśnij kilkukrotnie przycisk [MENU].

USTAWIENIA ODTWRZANIA
Aby przejść do ustawień odtwarzacza wideo należy nacisnąć w trybie odtwarzania pliku wideo
przycisk [MENU]
OPIS USTAWIEŃ

Dźwięk
Usuń
Usuń Wszystko

Ochrona

Zablokuj wszystko
Odblokuj
Wszystko

Opcje

Opis

0~10

Naciśnij [OK], aby ustawić poziom głośności

TAK/NIE

Nastąpi usunięcie bieżącego pliku

TAK/NIE

Usuń wszystkie pliki z listy

Zablokuj bieżący

Zabezpiecza plik przed nadpisaniem

Odblokuj bieżący

Odblokowuje plik

TAK/NIE

Zabezpiecza wszystkie pliki

TAK/NIE

Odblokuje wszystkie pliki

13

USTAWIENIA WIDEO
Aby przejść do ustawień wideo należy nacisnąć przycisk [MENU] w trybie wideo, a następnie
wybrać ikonę [
]. Aby zmienić daną wartość naciśnij przycisk [OK]. Aby zaakceptować
przejdź dalej przyciskiem [▼].

USTAWIENIE WIDEO

OPIS

OPCJE

Ustawianie rozdzielczości
wideo

Przednia kamera i tylna FHD P30 + FHD
P30:
Przednia kamera 1920x1080 30FPS
Przednia kamera 1280x72030FPS
WVGA P30: 848x480FPS

Ustawianie długości pliku
wideo

3min / 5min / 10min / Zamknij

Zwiększenie rozpiętości
tonalnej wpływa na
jakość nagrań w
trudnych warunkach
oświetleniowych

Włączone / Wyłączone

Ustawienie ekspozycji
(ilość światła)

Naciśnij przycisk [▲] [▼]
Ustawić poziom ekspozycji
Między + 2.0 ~ -2.0

Rozdzielczość

Czas pętli

WDR

EV
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Wykrywanie ruchu

W momencie wykrycia
ruchu kamera rozpocznie
nagrywanie (nie należy
korzystać z funkcji w
momencie korzystania z
nagrywania w pętli
(używać tylko kiedy
pojazd stoi w miejscu)

Włączone / Wyłączone

Ustawianie nagrywania
dźwięku na nagraniu

Włączone / Wyłączone

Włączenie znaku
wodnego na nagraniu
data /
Czas / prędkość

Włączone / Wyłączone

Ustawianie czujnika Gsensor (czułość czujnika
wstrząsów)

WYŁĄCZONE/NISKIE/ŚREDNIE/
WYSOKIE

Ustawienie GPS

Włączone / Wyłączone

Ustawianie bieżącej
strefy czasowej,
system zaktualizuje
automatycznie do
aktualnego czasu

Naciśnij przycisk [▲] [▼]
Wybierz strefę czasową

Ustawienie ograniczenia
prędkości wyświetlanej
w nagraniu np. 100km/h
po przekroczeniu
100km/h prędkość nie
będzie wyświetlana
(moduł GPS musi być
włączony)
Minimalna wartość jaką
możemy ustawić to
20km/h.

Naciśnij przycisk [▲] [▼]
aby wybierz prędkość.

Ustawianie dźwięku

Oznaczenie daty

Ustawienie czujnika G-Sensor

Ustawienie GPS

Opcja strefy czasowej

Ogranicz prędkość
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Tryb parkingowy

Po-klatkowe nagranie

Obraz z

W momencie wstrząsu
(uderzenia), kamera
uruchomi się i
rozpocznie nagrywanie

Włączone / Wyłączone

Spowolnienie
nagrywanie co określony
czas

Wyłączony/1 sekunda/5 sekund/10
sekund

Ustawienie
wyświetlanego obrazu
(kamera przód i tył,
kamera przód, kamera
tył)

Obie kamery / przednia
kamera / tylna kamera

USTAWIENIA ZDJĘĆ
Aby przejść do ustawień wideo należy nacisnąć przycisk [MENU] w trybie zdjęć, a następnie
wybrać ikonę [
]. Aby zmienić daną wartość naciśnij przycisk [OK]. Aby zaakceptować
przejdź dalej przyciskiem [▼].
USTAWIENIE ZDJĘĆ

Pojedyncze
(samowyzwalacz)

Rozdzielczość

Opis

Opcje

Ustawienie po jakim czasie
ma być zrobione
zdjęci(samowyzwalacz)

Wyłączone/ 2 sekundy/5 sekund/10 sekund

Ustawienie rozdzielczości
zdjęć

12M/10M/8M/5M/3M/VGA

Zdjęcie seryjne

Pojedyncze/Seryjne 3

Ustawianie jakości zdjęcia

Normalna / Ekonomiczna / Dobra

Ustawianie ostrości

Normalna / Soft / Mocne

Seryjne

Jakość

Ostry
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Ustawianie balansu bieli

Auto/Światłodzienne/Pochmurno/Wolfram/Fluorescencyjny

Stabilizacja obrazu

Wyłączone/Włączone

Szybki przegląd nagrań

Wyłączone/2 sekundy/5 sekund/

Włączenie znaku wodnego
na nagraniu
data /
czas

Wyłączone/Data/Data i Czas/

Ustawienie czułość

Auto/100/200/400/800/1600

Ustawienia ekspozycji

Naciśnij przycisk [▲] [▼]
Ustawiać dane o ekspozycji
Między + 2.0 ~ -2.0

Dostosowanie jasności w
celu polepszenia jakości

Wyłączone/Włączone

Ustaw obiektyw z którego
wykonane zostanie zdjęcie

Obie kamery / przednia kamera / tylna kamera

Balans bieli

Stabilizator

Szybki przegląd

Oznaczenie daty

ISO

Ekspozycja

HDR
Obraz z
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USTAWIENIA SYSTEMOWE
Aby przejść do ustawień wideo należy nacisnąć przycisk [MENU] w dowolnym trybie, a następnie
wybrać ikonę [
]. Aby zmienić daną wartość naciśnij przycisk [OK]. Aby zaakceptować
przejdź dalej przyciskiem [▼].

Elementy menu

Opis

Opcje

Ustawienie daty i godziny

Rok / Miesiąc / Dzień / Godzina /
Min

Wygaszenie ekranu po ustalonej
wartości

Wyłączone / 30sekund / 1min

Dźwięki urządzenia

Wyłączone /Włączone

Ustawianie języków

POLSKI/Angielski / Francais /
Español / Português /
Deutsch / Italiano /
简体 中文 / 繁體 中文 /
Русский / 日本語

Ustawienie częstotliwości
odświeżania

50HZ/60HZ

Sformatowanie karty pamięci

OK/ NO

Po ustawieniu odpowiedniej
wartości (1 /2/3 godzin) kamera
powiadamia dźwiękowo kierowcę o
zmęczeniu

Wyłączone/1H/2H/3H

DATA/CZAS

Wygaszacz ekranu

Dźwięk

Język

Częstotliwość

Format karty pamięci
Zmęczenie kierowcy
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Światła samochodu

Auto-wyłączenie

Kamera wykrywa kiedy robi się
ciemno w aucie i przypomina o ich
włączeniu

Automatyczne wyłączenie kamery
po ustalonej wartości gdy jest w
bezczynności (trybie gotowości)

Włączone / Wyłączone

Wyłączone/1 min/2 min/3min/5
min

Ustawienia fabryczne
POWRÓT DO USTAWIEŃ
FABRYCZNYCH

Wersja

OK/ NO

Obecna wersja
oprogramowanie kamery

POŁĄCZENIE WIFI KAMERY Z TELEFONEM PRZEZ APLIKACJĘ
Aby włączyć WIFI należy nacisnąć przycisk [MENU] w dowolnym trybie, a następnie wybrać ikonę
WIFI [

].

Następnie naciśnij przycisk [OK], aby przejść do ekranu łączenia WIFI.
Metoda 2: naciśnij długo [OK] w dowolnym trybie aby szybko włączyć WIFI.

Naciśnij przycisk [▲] [▼], aby wybrać opcję "odśwież" lub "zamknij WiFi"
Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
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INSTALACJA APLIKACJI NA SMARTFONIE:
Smartfon z system Android
Pobierz aplikację z linku poniżej:
http://orllo.pl/instrukcje/miocam.apk
Smartfon z systemem iOS
Otwórz „App Store” wyszukaj aplikację „Miocam"
Wejdź w ustawienia WIFI telefonu następnie znajdź sieć kamery: [Car Dvr Wifi], wpisz domyślne hasło sieci
kamery :12345678 i połącz z siecią.
Otwórz Aplikację „Miocam”, kliknij „ Connect/POŁĄCZ ”, a następnie otrzymasz połączenie i obraz z
kamery.

UWAGA:
Na wyświetlaczu kamery znajduje się folia ochronna, którą należy zerwać. Folia jest niewidoczna i
ciężko ją zauważyć . Aby zerwać folię należy użyć np. wykałaczki. Pokazane poniżej:

20

ODTWARZANIE PRZEJECHANEJ TRASY:
Urządzenie, za pomocą GPS, zapisuje przejechaną trasę oraz prędkość pojazdu. Aby dane były
zapisywane w pliku wideo wymagany jest status GPS na wyświetlaczu koloru zielonego [
].
Do odtwarzania nagrań służy program Car DV Player, który jest do pobrania ze strony
orllo.pl/oprogramowanie
LINK DO POBRANIA: http://orllo.pl/instrukcje/TPSPlayer_installer_v1.0.exe
Uwaga: Zalecane jest uruchamianie programu w trybie Administrator: Klikamy prawym przyciskiem myszy
na ikonę programu. Pojawi się menu kontekstowe, w którym z listy wybieramy opcję „Uruchom jako
administrator”

Nagrane pliki należy skopiować na dysk komputera, a następnie odtworzyć w programie.
FILE->OPEN-> (wybieramy ścieżkę pliku video)

Uwaga: Urządzenie korzysta z Map Google. Po uruchomieniu programu w oknie mapy może
pokazać się komunikat ze strony Google Maps : This page can't load Google Maps correctly.
Po naciśnięciu [Ok] przechodzimy do mapy , jednak wciąż pokazuje się napis: for development
purposes only. Dla użytku własnego możemy korzystać z map jednak będzie wyświetlany ten
komunikat. Aby w pełni korzystać z Map Google należy zapoznać się z treścią :
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/errormessages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=billing#api-key-and-billingerrors
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Poprawna instalacja kamery z GPS:
1. Należy odpowiednio zamocować kamerę, aby uniknąć drgania oraz zniekształceń obrazu.
2. Moduł GPS powinien być zamocowany na szybie, możliwie jak najwyżej (najlepszy sygnał GPS).
3. Moduł GPS nie może być zamocowany blisko metalowych elementach karoserii. Wpływa to na
niepoprawne wskazywanie pozycji.
4. W niektórych samochodach stosowane są szyby metalizowane lub podgrzewane , które
wpływają na pracę modułu GPS.

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_PRODUKTO
W_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.
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ZOBACZ TESTY KAMER I LOKALIZATORÓW ORLLO W "PC WORLD":

http://www.pcworld.pl/news/Lokalizator-GPS-systemy-alarmowe-monitoringu,408737.html
http://www.pcworld.pl/news/Najlepsza-kamera-samochodowa-wideorejestrator-i-nawigacja-oceny-testyopinie-ranking-2017,408190.html
http://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamerysamochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html
http://www.pcworld.pl/news/Kamery-IP-i-monitoring-To-proste,407843.html
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