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                         Instrukcja obsługi 
 
1. Wstęp 
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii 
Europejskiej. 

 Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu oznacza, 
że wyrzucenie produktu może być szkodliwe dla środowiska. Nie 
umieszczać zużytych urządzeń bądź baterii w zwykłych pojemnikach na 
odpady. W tym celu należy skontaktować się z firmą zajmującą się 
recyklingiem. 
Urządzenie można przekazać dystrybutorowi lub firmie zajmującej się 

recyklingiem. 
Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotycząch ochrony środowiska. 
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalną firmą 
zajmującą się utylizacją odpadów. 
Dziękujemy za zakup produktu Velleman. Przed rozpoczęciem użytkowania 
prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. 
 

2. Zasady bezpieczeństwa 

 
Chronić urządzenie przed dziećmi i nieupoważnionymi użytkownikami. 

 

Należy umieścić kamerę w taki sposόb, aby nie przeszkadzała ani nie 
rozpraszała kierowcy pojazdu. 

3. Wskazόwki ogόlne 
Proszę zapoznać się z Velleman® usługi i gwarancja jakości na końcu niniejszej 
instrukcji. 
 

 

Tylko do użytku w pomieszczeniach.  Trzymać urządzenie z dala 
od deszczu, wilgoci, rozpryskujących się lub kapiących płynów. 

 
Chronić urządzenie przed zbyt wysoką temperaturą i pyłem. 

 

Chronić urządzenie przed wstrząsami i niezgodnym z przeznaczeniem 
użyciem. Podczas obsługi urządzenia unikać używania siły. 

• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego funkcjami.  
• Nie wolno wprowadzać zmian w urządzeniu. 
• Urządzenie należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Używanie 
urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji. 
• Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie 
gwarancji. Dystrybutor nie podejmie odpowiedzialności wynikających z usterek 
spowodowanych niepoprawnym użytkowaniem urządzenia. 
• W urządzeniu brak części wymagających obsługi przez użytkownika.  
• W celu uzyskania części serwisowych lub zamiennych należy skontaktować się z 
autoryzowanym sprzedawcą. 
• Nie używać produktu w sposόb łamiący prawo lub przepisy prywatności. 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. Funkcje 
• przenośna kamera z uchwytem z przyssawką 
• cyfrowa kamera wideo rejestruje obrazy na karcie SD (nie dołączona) 
• nagrywanie obrazu w rozdzielczości HD 
• wbudowany mikrofon 
• funkcja automatycznego nagrywania po podłączeniu ładowarki samochodowej 
• łatwe w obsłudze przyciski ustawień 
• dostarczana z kablem USB, ładowarką samochodową i uchwytem na szybę 
• 2,5" kolorowy wyświetlacz TFT 

5. Opis 
Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji. 

1 gniazdo na kartę SD 9 przycisk UP  
2 dioda LED statusu 10 przycisk MODE 
3 mikrofon 11 port USB 
4 przycisk REC/SNAP  12 wejście 5V dc 
5 przycisk MENU  13 kamera 
6 Przycisk ON/OFF  14 głośnik 
7 2,5” wyświetlacz LCD 15 przycisk resetowania 
8 przycisk DOWN 16 otwór montażowy 

6. Użytkowanie 
Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji. 

Karta SD/MMC 
• Włożyć kartę SD/MMC (niedołączona) w gniazdo na kartę [1]. Należy upewnić 

się, że karta nie jest zapełniona lub zablokowana. 
Zasilanie 
• Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzną baterię litowo?jonową, którą można 

ładować zarówno przez zasilany port USB (dołączony kabel USB) lub przez 
gniazdo zapalniczki w pojeździe (dołączony kabel ładowarki).  
USB 
o Podłączyć jeden koniec kabla USB do portu USB [11]; podłączyć drugi koniec 

do zasilanego portu USB. Zapala się dioda LED statusu [2] i świeci się na 
czerwono i niebiesko. 

o Urządzenie jest rozpoznane jako dodatkowy nośnik danych. 
Ładowarka samochodowa 
o Podłączyć jeden koniec ładowarki do wejścia 5V dc [12], a drugi koniec do 

gniazda zapalniczki 12V/24V. Po uruchomieniu samochodu urządzenie 
CAMCOLVC15 włącza się i rozpoczyna nagrywanie. Zapala się dioda LED 
statusu [2] i świeci się na czerwono i niebiesko. 

Montaż 
• Przykręcić uchwyt z przyssawką do otworu montażowego [16] znajdującego się 

w górnej części kamery. 
• Umieścić przyssawkę na szybie i zabezpieczyć ją pociągając rączkę w dół. 

Tryb nagrywania 
• Po włączeniu kamera automatycznie rozpoczyna nagrywanie.  
• Aby włączyć kamerę, należy wcisnąć i przytrzymać przez ok. 3 s przycisk 



 

ON/OFF [6]. Dioda LED statusu [2] miga na niebiesko, a wyświetlacz 

sygnalizuje tryb nagrywania i wyświetla . 
• Aby zakończyć nagrywanie, należy wcisnąć przycisk REC/SNAP [4]. Dioda LED 

statusu [2] jest teraz włączona. 
Uwaga: gdy kamera jest podłączona do gniazda zapalniczki, po wyłączeniu 
silnika samochodu nagrywanie zostaje automatycznie zatrzymane. 

Tryb zdjęcia 
• Wcisnąć przycisk MODE (tryb) [10], aby wybrać tryb zdjęcia ; dioda LED 

statusu [2] zmieni kolor na niebieski. 
• Aby zrobić zdjęcie, wcisnąć przycisk REC/SNAP [4]. 

Tryb podglądu/odtwarzania 
• Wcisnąć przycisk MODE (tryb) [10], aby wybrać tryb odtwarzania ; dioda LED 

statusu [2] zmieni kolor na niebieski. 
• Przyciskami UP (góra) [9] i DOWN (dół) [8] można przechodzić między 

dostępnymi nagraniami.  
Uwaga: w przypadku plików wideo wyświetlony jest czas trwania nagrania. 

Ustawienia menu 
• Wcisnąć przycisk menu [5], aby wejść do menu Mode (tryb). Nacisnąć ten 

przycisk ponownie, aby wejść do menu Setup (ustawienia). Nacisnąć po raz 
trzeci, aby wyjść z menu. 

• Przyciskami UP (góra) [9] i DOWN (dół) [8] można przechodzić między 
pozycjami menu. Przyciskiem REC/SNAP [4] wybrać odpowiednią pozycję, 
ustawić ją przyciskami UP (góra) [9] i DOWN (dół) [8]. 

• Tryb menu: 
• W trybie wideo menu, Video output (wyjście wideo) pokazuje następujące 

pozycje: 
o Size (Rozmiar): VGA – D1 – SXGA (1280x960 – 720x480 – 640x480 

pikseli) 
o Time (Czas): Off (wyłączony) – Date only (tylko data) – Date&Time (data i 

czas) 
o Motion detect (Wykrywanie ruchu): Off (wyłączony) – On (włączony) 
o Audio Record (nagrywanie dźwięku): Off (wyłączone) – On (włączone) 
o Record Time (czas nagrywania): 2Min – 5 Min – 15 Min (wielkość każdego 

nagranego pliku) 
• W trybie zdjęcia,menu capture (przechwytywanie) pokazuje następujące 

pozycje: 
o Size (Rozmiar): 1,3M – VGA 

• W trybie odtwarzania, menu play (odtwarzanie) pokazuje następujące 
pozycje:  
o Delete (kasowanie): Single (jeden plik) – All (wszystkie) – Select (wybrane) 
o Thumbnail (miniatura): pokazuje wszystkie pliki jako miniatury 
o Volume (głośność): 1 ~ 8 (głośność odtwarzania) 

• Menu ustawień: 
• Menu ustawień wygląda tak samo we wszystkich trzech trybach: 
• Setup (ustawienia) 
o Format (formatowanie): Cancel (kasuj) – Execute (wykonaj) (format karty 

SD) 
o Language (język): English (j. angielski) – Chinese (j. chiński) – Japanese (j. 

japoński) – Russian (j. rosyjski) 
o Sys. Reset (resetowanie systemu): Cancel (kasuj) – Execute (wykonaj)  
o Light Freq. (częstotliwość światła): 60Hz – 50 Hz 
o Date Input (wprowadzanie daty): DD/MM/YYYY – YYYY/MM/DD – 

MM/DD/YYYY 



 

Ustawić datę i czas z użyciem przycisków UP (góra) [9] i DOWN (dół) [8]. 
Przejść do następnego ustawienia przyciskiem REC/SNAP [4]. 

7. Specyfikacja techniczna 
pojemność pamięci maks. karta 32GB SD?HC (niedołączona) 
element światłoczuły czujnik 1/4" CMOS 
obiektyw kamery F2.8 
kąt widzenia 120° 
nagrywanie obrazu wideo format nagrania M?JPEG 

szybkość klatek (kl./s) 30 
rozdzielczość obrazów 
wideo 

1280 x 960 pikseli 

pojemność nagrania ±50MB/min 
zapis obrazu format nagrania JPEG 

rozdzielczość obrazu 1280 x 960 pikseli 
automatyczny balans bieli 
(AWB) 

tak 

temperatura robocza ?10°C ? 70°C 
zasilanie 5VDC przy pomocy kabla USB lub ładowarki 

samochodowej (12/24V DC do 5V DC) (dołączone) 

bateria wbudowana bateria litowo?jonowa 
wymiary 100 x 22 x 61mm 
masa 175g 
 

Używać kamery tylko z oryginalnymi akcesoriami. Firma Velleman nv nie 
ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia ciała lub mienia 
wynikającego z (niewłaściwego) użytkowania sprzętu. Dalsze informacje 
o produkcie dostępne są na stronie www.velleman.eu. Firma zastrzega 
sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez 
uprzedniego powiadomienia. 
 

 

© NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH  
Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi  będącymi w posiadaniu firmy 
Velleman nv. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Niniejsza instrukcja nie może być 
kopiowana, odtwarzana, tłumaczona ani zapisywana na jakimkolwiek nośniku 
elektronicznym bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.   


