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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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 Cechy i funkcje urządzenia: 

 

• Nagrywanie FullHD 1920x1080/30fps, HD 1280x720/60fp 

• LCD 2 cale o wysokiej rozdzielczości 

• Obsługa kart pamięci microSD do 64 GB 

• Nagrywanie w pętli 

• Detektor ruchu oraz funkcja parking 

• 4.0 krotny zoom cyfrowy 

• Diody IR – lepsza widoczność w nocy 

• Menu w języku polskim 

• Małe rozmiary 

• Nowoczesne i solidne wykonanie 

• Wielosoczewkowy szklany obiektyw 

 

Specyfikacja Techniczna: 

 

• Procesor: Novatek NTK96650 

• Przetwornik: Aptina™ AR0330 3Mpixel 

• Obiektyw: szerokokątny 6-soczewkowy 

• Jasność obiektywu: f/1,8 

• Kąt widzenia obiektywu: 170° 

• Rozdzielczość wideo: 1920×1080 30fps, 1280×720 60fps, 1280×720 30fps 

• Kodek wideo: H.264  

• Format wideo: MOV 

• Rozdzielczość zdjęć: 4Mpix 2688×1512, 9Mpix 4000×2250, 13Mpix 4800×2700, 16Mpix 

5312×2988 

• Format zdjęć: JPG 

• Wyświetlacz: LCD 2” 

• Wbudowany głośnik i mikrofon 

• Wbudowany czujnik przeciążeń G-sensor 

• Obsługa kart pamięci microSD do 64 GB 

• Wyjście HDMI 

• Wbudowana bateria o pojemności: 90mAh 

• Zasilanie kamery 5V/1,5A 
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OPIS TECHNICZNY 

                                        1) Wyjście AV                  10) Przycisk [W dół] 

    2) Miejsce montażu uchwytu                11) Przycisk [W górę] 

    3) Reset     12) Przycisk [OK] 

    4) Przycisk [POWER] zasilania   13) Port miniUSB 

    5) Slot karty microSD    14) Mikrofon 

    6) Przycisk [MENU]                 15) Wyjście miniHDMI 

    7) Wskaźnik zasilania    16) Głośnik 

    8) Wyświetlacz    17) Obiektyw 

    9) Przycisk TRYBU    18) Diody IR 
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OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZYCISKÓW. 

Nazwa 
przycisku 

Funkcja przycisku Instrukcja użytkowania 

Zasilanie 
[POWER] 

 
Włączanie/Wyłączanie 

1. Włączanie urządzenia przez krótkie wciśnięcie przycisku, lampka 
kontrolna zapalona 
2. Wyłączanie poprzez długie naciśnięcie przycisku, lampka kontrolna 
gaśnie 

Reset (3) Resetowanie 
Gdy urządzenie się zawiesi i nie reaguje, naciśnij  krótko, aby 
zresetować urządzenie 

 
Przycisk 

[Ok] 

 

Rozpocznij/zatrzymaj 
nagrywanie/zrób 

zdjęcie 
 

Zatwierdzanie ustawień 
w menu 

1. W trybie wideo: naciśnij krótko, aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij 
krótko ponownie, aby zatrzymać nagrywanie 
2. W trybie robienia zdjęć: naciśnij krótko, aby wykonać  zdjęcie 
3. W trybie menu: zatwierdzanie wybranej opcji 

 

 

 

[MENU]  

 

 

 

Ustawienia 
wideo/zdjęć/odtwarz

ania 

1. W trybie wideo: krótkie naciśnięcie przycisku powoduje 

wyświetlenie menu ustawień wideo, krótkie dwukrotne naciśnięcie 

powoduje przejście na drugą zakładkę ustawień systemu 

2. W trybie zdjęć: krótkie naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie 

menu ustawień zdjęć, krótkie dwukrotne naciśnięcie powoduje przejście 

na drugą zakładkę ustawień systemu 

3. W trybie odtwarzania wideo/przeglądania zdjęć: krótkie naciśnięcie 

jednego przycisku powoduje przełączenie ustawień odtwarzania, 

krótkie, dwukrotne naciśnięcie powoduje przejście na drugą zakładkę 

ustawień systemu 

4. W czasie nagrywania: nacisnąć, aby zablokować pliki w celu ochrony 

przed nadpisaniem 

[W góry ] 

 

Wybieranie opcji  

„w górę” 

Przybliżanie (ZOOM) 

1. W trybie menu: przejście do góry  po ustawieniach  

2. W trybie wideo/zdjęć: nacisnąć krótko, aby zrobić zbliżenie obrazu 

 

[W dół] 
 

Wybieranie opcji „w 

dół” 

Oddalanie (ZOOM) 

1. W trybie menu: przejście do dołu po ustawieniach  
2. W trybie wideo/zdjęcia: nacisnąć krótko, aby oddalić obraz 

[TRYB] 

 

Przełączanie        

między trybami: 

kamera/zdjęcia/odt

warzanie 

1. W trybie wideo: krótkie naciśnięcie przełącza w tryb zdjęć, kolejne 

naciśnięcie przełącza w tryb odtwarzania 

2. Podczas nagrywania: krótkie naciśnięcie, włącza/wyłącza mikrofon 
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Uruchamianie Urządzenia: 

Urządzenie uruchomi się automatycznie i zacznie nagrywać film gdy podłączymy zasilanie z 

gniazda zapalniczki pojazdu. Kamerę możemy także włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku [     

Ważne: Automatyczne włączenie i wyłączenie możliwe jest tylko wtedy kiedy  pojazd jest 

wyposażony w gniazdo zapalniczki w którym pojawia się zasilanie po przekręceniu kluczyka. Gdy 

napięcie będzie za niskie urządzenie się automatycznie wyłączy. Urządzenie na baterii wytrzymuje 

kilka minut. 

TRYB WIDEO: 

Kamera wejdzie w tryb wideo automatycznie po włączeniu zasilania. W trybie wideo, w lewym 

górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikona nagrywania. Naciśnij krótko przycisk [ ], aby 

rozpocząć nagrywanie. Gdy niebieska lampka zacznie migać oznacza to, że urządzenie jest w 

trakcie nagrywania. Naciśnij krótko przycisk[ ] , aby zakończyć nagrywanie. 

Aby zabezpieczyć plik, który się nagrywa przed nadpisaniem lub usunięciem należy nacisnąć 

przycisk [ ]. Uwaga: W trakcie nagrywania niemożliwe jest wejście w ustawienia kamery.  
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TRYB ZDJĘĆ 

Włącz kamerę, a będzie ona w trybie wideo. Naciśnij krótko przycisk [ ] aby przełączyć w  tryb 

zdjęć. W lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikona aparatu. Naciśnij krótko przycisk  

 aby zrobić zdjęcie. Gdy zdjęcie zostanie zrobione, na wyświetlaczu pojawi się jeden błysk.  

 

ODTWARZANIE NAGRAŃ WIDEO/ZDJĘĆ 

Kiedy kamera jest w trybie wideo, naciśnij dwa razy krótko przycisk[ ], aby przełączyć na tryb 

odtwarzania. W górnym lewym rogu wyświetlacza pojawi się ikona odtwarzania: 

Naciśnij krótko przycisk lub , aby wybrać plik (wideo/zdjęcie). Naciśnij krótko przycisk  

[ ], aby wyświetlić opcje pliku: Usuń/Zamknij. Po wybraniu filmu krótko naciśnij przycisk 

[ ] , aby odtworzyć film. 
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USTAWIENIA: 

Aby przejść do ustawień wideo lub zdjęć naciśnij krótko przycisk [ ] w danym trybie. Przejście 

do drugiej zakładki (ustawienia systemowe) - należy powtórnie nacisnąć przycisk [ ]. Przejście 

po ustawieniach przycisk lub . Aby zatwierdzić ustawienie naciśnij przycisk . 

1. Ustawienie rozdzielczości nagrania filmu: 

•  1920x1080 30P 
•  1280x720 60P 
•  1280x720 30P 
•  800×480 
•  640×480 

2. Nagrywanie pętli: Wyłączone / 1 min / 3 min /  5 min / 10 min 

3. WDR: Wyłączony/Włączony   

4. Ekspozycja EV: “+ 2.0”,”+1.7”,”+1.3”,”+1.0”,”+0.7”,”+0.3”,”0.0”,”-0.3”,”-0.7”,”-1.0”,”-1.3”,”-
1.7”,”-2.0” w sumie 13 poziomów.（Wartość domyślna 0.0) 

5. Wykrywanie ruchu：włączone/wyłączone, funkcja wykrywania ruchu jest domyślnie 
wyłączona w celu zastosowania należy zmodyfikować ustawienie 

6. Nagrywanie dźwięku: włączone / wyłączone Domyślnie jest wyłączone 

7. Czujnik G-sensor: wysoki/średni/niski. Domyślnym ustawieniem jest średni 

8. Znacznik daty: włączone/ wyłączone. Domyślnie jest wyłączone 

9. Tryb parkingowy: włączony/wyłączony, funkcja trybu parkingowego domyślnie jest wyłączona, 
aby włączyć należy zmienić ustawienia 

10. Czułość tryb parking: wysoka/średnia/niska 
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Ustawienia Zdjęć: 
1. Samowyzwalacz: Wyłączony/2 s./5 s./ 10 s. 

2. Ustawienie Rozdzielczości  robionych zdjęć: 

• VGA 640x480  

• 1.3M 1280x960  

• 2M 1920x1080  

• 3M 2048x1536  

• 5M 2592x1944  

• 8M 3264x2448  

• 10M 3648x2736 

• 12M 4032x3024  

• 16M 4608x3456 

3. Sekwencja: Wł./Wył., Domyślnie wyłączony. 

4. Jakość: Bardzo dobra/Normalna/Ekonomiczna 

5. Ostrość: Maksymalna/Normalna/Delikatna 

6. Balans bieli: Auto/Dzienne/Chmury/Żarowe/Światło jarzeniowe 

7. Kolor: Normalny/Czarno - biały/Sepia 

8. ISO: Automatycznie/100/200/400 

9. Ekspozycja: “+2.0”,”+1.7”,”+1.3”,”+1.0”,”+0.7”,”+0.3”,”0.0”,”-0.3”,”-0.7”,”-1.0”,”-1.3”,”-1.7”,”-

2.0”w sumie 13 poziomów.(Wartość domyślna 0.0） 

10. Funkcja antywstrząsowa: Wł./Wył., Domyślnie wyłączony. 

11. HDR: Włączony/Wyłączony  

12. Oznaczenie daty: Wyłączony/Data/Data i godzina 

 

Ustawienia systemowe: 
Po włączeniu wejdź w tryb wideo, naciśnij dwukrotnie krótko przycisk MENU (9), aby zmienić 

ustawienie systemowe, w lewym górnym rogu wyświetlacza LCD zostanie podświetlona ikona z 

symbolem klucza: jest 12 ustawień: Data/godzina, Tablica rejestracyjna, Automatyczne 

wyłączanie, Dźwięk klawiszy, Język, Tryb TV, Częstotliwość, Wygaszacz ekranu, IR LED, Format, 

Ustawienia fabryczne, Wersja SW. 

 

1. Data/godzina: Ustawianie R/M/D i godziny, naciśnij OK, aby wejść, w górę / w dół, aby ustawić 

wartość i OK, aby potwierdzić. Naciśnij klawisz MENU, aby zapisać i wyjść  

2. Tablica rejestracyjna: Możliwość wpisania numeru rejestracyjnego pojazdu lub imienia i 

nazwiska 

3. Automatyczne wyłączanie: Wyłączony/3 min./5 min./10 min, Domyślnie włączony 

4. Dźwięk klawiszy: Wyłączony/Włączony 
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5. Język: Polski, Niemiecki, Włoski itd… 

6. Tryb TV: NTSC/PAL  

7. Częstotliwości: 50HZ/60HZ Domyślne: 50Hz 

8. Wygaszacz ekranu: Wyłączony/3 min./5 min./10 min. 

9. IR LED: Wyłączony/Włączony  

10. Format: Formatowanie karty microSD 

11. Ustawienia fabryczne: OK/Anuluj 

12. Wersja SW: aby zobaczyć informacje o wersji oprogramowania 
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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 nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur. 

3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego 

promieniowania ultrafioletowego przez dłuższy czas. 

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

5. Nie upuszczaj urządzenia ani nie 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. 
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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/
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 ZOBACZ TESTY KAMER ORLLO W "PC WORLD":       

 
 

 

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/Kamery-IP-i-monitoring-To-proste,407843.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
http://www.pcworld.pl/news/Kamery-IP-i-monitoring-To-proste,407843.html

