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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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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

• Procesor: Mstar 8328 

• Przetwornik obrazu przód: SONY IMX322 - 2.0Mpixel  

• Przetwornik obrazu tył: Ominivision OV9712 - 1.0Mpixel 

• Rozdzielczość wideo kamery przedniej: 1920x1080P/30fps; 1280x720P/60FPS; 1280x720P/30FPS 

• Rozdzielczość wideo kamery przedniej: 1280x720P/30fps 

• Obiektyw: szklany wielosoczewkowy, jasność obiektywu: f/2.0 

• Format wideo: MP4, kodek H.264 

• Rozdzielczość zdjęć kamery przedniej: 2.0Mpixel 

• Rozdzielczość zdjęć kamery tylnej: 1.0Mpixel 

• Format zdjęć: JPEG 

• Kąt widzenia kamery przedniej : 140° 

• Kąt widzenia kamery tylnej: 140° 

• Wsparcie dla kart pamięci: do 128GB (class 10) 

• Wyświetlacz 2.0 cala LCD  

• Dotykowe klawisze  

• Obsługa zewnętrznego: GPS 

• Wsparcie dla AWB, EV, ISO 

• Wbudowany moduł WIFI 2,4GHz 

• Zasilanie: 3.7 ~ 5V / 2A 

• Wilgotność pracy: 15%-60% 

• Wbudowany mikrofon oraz głośnik 

• Wbudowany 3-osiowy czujnik przeciążeń G-sensor 

• Długość przewodu kamery: 2,5 m (kamera przednia + tylna) 

• Temperatura pracy: -10 ~50° 

• Podtrzymanie zasilania: kondensator (służący do zachowania ustawień) 
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Przed Pierwszym Użyciem Urządzenia: 

 

Centralę sterującą należy chronić przed nadmierną wilgocią oraz ekstremalnymi temperaturami, 

zalecamy montaż w kufrze pojazdu bądź miejscu gdzie nie ma możliwości zachlapania. W czasie 

dużego nasłonecznienia unikać bezpośredniego skierowania światła na obiektywy kamer, 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: -10 +50 stopni C. Urządzenia nie należy pozostawiać 

w motocyklu w mroźne dni oraz po zakończeniu jazdy w dni upalne. Nie należy wystawiać 

urządzenia na działanie nagłych i dużych zmian temperatury. Mogłoby to spowodować 

kondensację wilgoci wewnątrz urządzenia, a w rezultacie jego uszkodzenie. Powierzchnię ekranu 

można łatwo zarysować. Należy unikać dotykania jej ostrymi przedmiotami. Nigdy nie należy 

czyścić włączonego urządzenia. Do wycierania ekranu i obiektywów urządzenia należy używać 

miękkiej, niepozostawiającej włókien szmatki. Do czyszczenia ekranu nie należy używać ręczników 

papierowych Należy unikać zbyt długiego wystawiania urządzenia na działanie bezpośredniego 

światła słonecznego, może to doprowadzić do przegrzania co może spowodować uszkodzenie 

urządzenia. Nie zdejmuj osłon urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się części mogące zostać 

naprawione przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez 

autoryzowany serwis. Chroń centralę sterującą przed kontaktem z wodą i wilgocią, aby uniknąć 

porażenia prądem. 

 

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 pojeździe zalecane jest wcześniejsze sprawdzenie czy 

urządzenie nie powoduje zakłóceń oraz czy pracuje prawidłowo. 

• Kamera jest zgodna  z kartami pamięci od 16GB do 128 GB, microSD, microSDHC, microSDXC. 
Wymagane są karty posiadające 10 klasę prędkości. Aby uniknąć problemów w działaniu kamery 
używaj kart renomowanych producentów. Wymagany system plików FAT32. Należy stosować karty 
dobrej jakości karty takich producentów jak: ORLLO GOODRAM , Kingston, SANDISK, SAMSUNG. 

• 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 przycina się(klatkuje)  należy pobrać najnowsze 

kodeki wideo. 

• Po zamontowaniu karty pamięci w kamerze należy ją sformatować.  Wchodząc w ustawienia 

kamery → Format karty pamięci 
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OPIS PRZYCISKÓW: 

 

1 PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA  

2 SLOT KARTY PAMIĘCI SD 

3 GNIAZDO GPS 

4 PRZYCISK MENU  

5 PRZYCISK GÓRA 

6 PRZYCISK DÓŁ 

7 PRZYCISK OK/WŁĄCZ/WYŁĄCZ NAGRYWANIE 

8 ZŁĄCZE PRZEDNIEJ KAMERY 

9 ZŁĄCZE ZASILANIA + PRZYCISKU STERUJĄCEGO 

10 ZŁĄCZE TYLNEJ KAMERY 

11 WYŚWIETLACZ LCD 

12 DIODA WSKAZUJĄCA 

 

 

FUNKCJE PRZYCISKÓW: 
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Przycisk zasilania 

 

- WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE urządzenia – długie 
przytrzymanie 

Przycisk MENU 

 

- Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do 
menu (tylko w trybie, kiedy nagrywanie jest 
wyłączone) 

- W trybie wideo krótkie przyciśnięcie 
wybudzenie urządzenia 

Przycisk góra 

 

- W trybie menu służy do poruszania się po 
menu ustawień 

Przycisk dół 

 

- W trybie menu służy do poruszania się po 
menu ustawień 

- W trybie wideo służy do zmiany ułożenia 
podglądu kamer w centrali sterującej 

Przycisk ok 

 

- W trybie wideo krótkie naciśnięcie powoduje 
włączenie/wyłączenie nagrywania 

- W trybie ustawień krótkie naciśnięcie 
powoduję zatwierdzenie ustawień 

 

 

 

Ważne: 

W momencie kiedy prawidłowo podłączymy zasilanie urządzenia do instalacji pojazdu, 

bezpośrednio po uruchomieniu zapłonu kamera zaczyna nagrywać. W momencie kiedy 

wyłączymy zapłon, kamera przestaje nagrywać oraz wyłącza się.  
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OPIS PILOTA STERUJĄCEGO: 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3 
 

- W trybie wideo za pomocą przycisku po przez krótkie naciśnięcie 
robimy zdjęcie z obu kamer wraz z zabezpieczeniem pliku przed jego 
nadpisaniem. Możemy do tego użyć przycisku 1 jak i również 3. 
- Po przez długie naciśnięcie możemy uruchomić Wi-Fi 

2 
- Diody informujące nas o prawidłowym działaniu 
- Diody migające w częstotliwości 0,5s → nagrywanie 
- Diody migające w częstotliwości 0,1s → zabezpieczanie nagrania 
- Diody świecące ciągłym światłem → nagrywanie wyłączone 
- Diody nie świecące się → urządzenie wyłączone  

 

 

MONTAŻ KARTY PAMIĘCI: 

Zamontuj kartę pamięci (microSD) w slocie kamery pinami w stronę wyświetlacza. Wciśnij 

kartę, aż usłyszysz charakterystyczne ,,kliknięcie”. 
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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: 

 

 
  

1. Ekran sterujący należy umieścić, tak aby nie miał bezpośredniej styczności z wilgocią, 

bardzo dobrym rozwiązaniem jest schowek pojazdu. 

2. Kamery montujemy z przodu oraz tyłu jednośladu bez obawy o zachlapanie. Możemy użyć 

do tego elementów z zestawu (taśma 3M, opaski zaciskowe, wkręty montażowe). 

3. Pilot sterujący najlepiej zamocować w miejscu dobrze dostępnym – rekomendujemy do 

tego ramę kierownicy.  

4. GPS montujemy w kufrze bądź przy kierownicy pojazdu bądź przy kierownicy pojazdu. 

 

 

Urządzenie Wodoszczelność 

Centrala sterująca NIE 

Kamery TAK (IP 68) 

Pilot TAK (IP 68) 

Moduł GPS TAK (IP 68) 
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MONTAŻ ADAPTERA ZASILAJĄCEGO: 

 

 
  

• A - Przewód zasilający GND (-) 

• B - Przewód zasilający (+) [12-24V] 

• C - Przewód zasilający podłączenie do stacyjki 

 

             Zalecane podłączenie adaptera: 

1. Przewód A, należy podłączyć do (-) akumulatora. 

2. Przewód B, podłączamy do (+) akumulatora [12-24V] 

3. Przewód C, do przewodu w którym pojawia się napięcie po przekręceniu stacyjki/przez 

bezpieczniki).  

 

Uwaga: Adapter automatycznie odłączy zasilanie przy spadku napięcia na 

akumulatorze/baterii do wartości ok. 10.6 - 11.6V aby zapobiec całkowitemu rozładowaniu. 

Przy takiej wartości napięcia może być niemożliwe odpalenie pojazdu. 

 

Ważne! 

Aby zapobiec zakłóceniom powstałym na skutek iskrownika magnetycznego, należy pamiętać 

aby: 

• przewody zasilające były, jak najmniej zwinięte w innym przypadku może to powodować 

efekt cewki/induktora 

• rekomendujemy również zastosowanie świec zapłonowych z oznaczeniem R 

(zastosowano w nich  oporniki przeciwzakłóceniowe) 

 



 9 

 

Bezprzewodowy podgląd przez Wi-Fi:   

 

Aplikacja WiFi Camera  pozwala na kontrolowanie w czasie rzeczywistym  obrazu z 

kamer oraz podglądu nagrań z karty pamięci za pomocą urządzenia z systemem 

ANDROID/IOS. Aplikacja na system ANDROID dostępna na stronie ORLLO oraz na system IOS 

w Apple AppStore. WiFi możemy włączyć wchodząc w ustawienia urządzenia→Tryb 

WiFi→Wł. bądź po przez dłuższe przytrzymanie jednego z przycisków pilota sterującego. 

Następnie, przy włączonym WiFi w telefonie wybieramy w ustawieniach właściwą spośród 

dostępnych sieci. Domyślna nazwa urządzenia to: MotoDV_WiFi_M6. Następnie wpisujemy 

hasło: 1234567890 i łączymy się z siecią kamery. Odnajdujemy aplikację, którą pobraliśmy i 

uruchamiamy ją. Aplikacja powinna odnaleźć kamerę i pokazać z niej obraz.  

 

Kody QR oraz strony www do pobrania aplikacji : 

Android: 

 
http://orllo.pl/instrukcje/WINWAY.apk 

 

IOS: 

 
 

  

http://orllo.pl/instrukcje/WINWAY.apk
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Opis ekranu startowego aplikacji: 
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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":        

• 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/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/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-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.youtube.com/channel/UC2gFxiovc2cCl07_jzPhuIA
https://www.facebook.com/orllopl/

