Instrukcja obsługi

Wideorejestrator samochodowy
o wysokiej rozdzielczości obrazu

WPROWADZENIE DO KORZYSTANIA Z IN IN-CAR CAM
Gama wideorejestratorów samochodowych NextBase została zaprojektowana specjalnie z myślą o
łatwości użytkowania. NIE ZALECA się zmiany ustawień domyślnych, które zostały starannie dobrane
w celu zapewnienia najlepszej wydajności w codziennym użytkowaniu.
Podstawowe działanie
Wideorejestrator samochodowy jest fabrycznie ustawiony do nagrywania wideo w krótkich plikach o
długości 3 minut. Oznacza to, że każdy plik wideo ma rozsądny rozmiar, dzięki czemu może być pobrany
i wysłany np. do firmy ubezpieczeniowej. Twoja karta MicroSD zapełni się plikami wideo, ale nie martw
się – wideorejestrator automatycznie usuwa najstarszy plik, aby zwolnić miejsce na nowe nagrania.
W tej sposób nigdy nie zabraknie Ci miejsca i zaoszczędzić mnóstwo miejsca na zapisywanie
danych z jazdy. Możesz sprawdzić wersję oprogramowania Twojego wideorejestratora – znajdziesz
ją w menu konfiguracji w System Info. Najnowsze wersje oprogramowania są dostępne do pobrania
z naszej strony internetowej.
Co do zasady, karta o pojemności 16 GB przechowuje ostatnie 120 minut nagrania z jazdy.
Wideorejestrator może pracować w 3 trybach – Nagrywanie, Zdjęcia i Odtwarzanie.
Tryb nagrywania: Tryb domyślny, gdy wideorejestrator jest włączony (dla nagrywania wideo).
Tryb zdjęć: Umożliwia wykonywanie zdjęć.
Tryb odtwarzania: Umożliwia przeglądanie nagranych filmów lub zdjęć na ekranie LCD
wideorejestratora. Naciśnij przycisk MODE na wideorejestratorze, aby wybrać pożądany tryb.
Technologia automatycznego rozpoczynania / zakończenia nagrywania.
Wideorejestrator wykrywa zasilanie dostarczane do gniazda zapalniczki samochodowej, gdy tylko
zapłon pojazdu zostanie włączony - wtedy nagrywanie rozpoczyna się automatycznie.
Gdy zapłon jest wyłączony, automatycznie się wyłączy.
1.Wskazówki dotyczące rejestracji nagrań filmów najlepszej jakości:
1.1 Ustaw wideorejestrator na środku przedniej szyby samochodu – najlepiej za lusterkiem wstecznym,
aby nie rozpraszała uwagi kierowcy.
1.2 Zmniejsz ilość widocznego nieba na obrazie ustawiając kąt widzenia wideorejestratora
w kierunku drogi. Zbyt duża ilość nieba na obrazie sprawi, że droga będzie ciemniejsza z
powodu automatycznej kompensacji ekspozycji.
1.3 Usuń niepotrzebne przedmioty z deski rozdzielczej. Przedmioty umieszczone na desce
rozdzielczej mogą odbijać się na przedniej szybie, a odbicia te mogą być rejestrowane na nagraniu.
2.Wskazówki dotyczące wydajności karty pamięci:
2.1 Okresowo formatuj kartę pamięci – zaleca się jej formatowanie co 2-3 tygodnie. Spowoduje to
wyczyszczenie wszystkich plików z karty i skonfiguruje ją na nowo, dzięki czemu będzie możliwe
dalsze korzystanie z wideorejestratora .
Oczywiście powinieneś przeprowadzić formatowanie tylko po pobraniu z karty plików, które
chcesz zachować, ponieważ sformatowanie karty spowoduje usunięcie z niej całej zawartości.
2.2 Sformatuj kartę pamięci za pomocą wideorejestratora. Dzięki temu karta zostanie skonfigurowana
specjalnie dla Twojego urządzenia. Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU i wybierz opcję
Formatuj kartę SD. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wyłącz wideorejestrator przed wyjęciem karty pamięci SD, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia
karty pamięci lub zapisanych na niej plików. Wyłącz wideorejestrator każdorazowo przed wyjęciem
lub włożeniem karty pamięci.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w celu
wykorzystania w przyszłości. Będzie ona pomocna w przypadku wystąpienia problemu operacyjnego.
OSTRZEŻENIE: Nie należy wystawiać produktu na działanie deszczu, wilgoci lub wody (pod żadnym
pozorem), ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem lub do wystąpienia pożaru.
UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy wykonywać żadnych czynności
serwisowych innych niż te wskazane w instrukcji obsługi, chyba, że osoba je wykonująca
posiada odpowiednie kwalifikacje.
Oddaj urządzenie do naprawy wykwalifikowanemu technikowi, jeżeli:
Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody.
Urządzenie wydaje się nie działać normalnie.
Urządzenie wykazuje wyraźną zmianę wydajności.
RYZYKO Niektóre Produkty mogą zawierać elementy, które są wystarczająco małe, aby można
ZADŁAWIENIA: je połknąć. Proszę trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
LCD: Ekran ciekłokrystaliczny (LCD) jest wielowarstwowym złożonym komponentem zawierającym
691,200 pikseli. Jednakże, piksele mogą ulec uszkodzeniu podczas normalnego okresu
użytkowania produktu. 1 piksel = 0.0001% awaryjności – awaria jednego piksela na rok
działania jest uważana za coś normalnego i nie stanowi ona powodu do niepokoju.
WEEE:
Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub baterii przez
użytkowników w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej.
Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że nie można go wyrzucać wraz
z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt i/lub baterię należy zutylizować przekazując go
do odpowiedniego systemu zwrotów w celu recyklingu sprzętu elektronicznego i/lub baterii.
W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem utylizacji odpadów
komunalnych.

UWAGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z TEGO PRODUKTU
1. Przed zamontowaniem urządzenia upewnij się, że przednia szyba jest wolna od brudu lub smaru.
2. Nie zasłaniaj widoku drogi przed sobą, ani nie utrudniaj uruchamiania poduszek powietrznych
w razie wypadku.
3. Podczas niekorzystania z urządzenia, należy odłączyć zasilacz samochodowy od gniazda 12/24VDC
w pojeździe, jak również od samego urządzenia.
4. Czyść urządzenia tylko za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. W przypadku silnych zabrudzeń – nałóż
na miękką szmatkę neutralny detergent rozcieńczony w wodzie (stosunek środka do wody 1:5-6).
Należy pamiętać, że alkohol, rozcieńczalnik, benzen, itp. mogą spowodować uszkodzenie farby lub powłok.
5. Unikaj kontaktu z obiektywem, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
6. W razie potrzeby, ostrożnie wyczyść obiektyw przy użyciu płynu do czyszczenia soczewek
okularów – skorzystaj z miękkiej ściereczki.
7. Nagrania wideo wykonane za pomocą niniejszego cyfrowego rejestratora wideo są przeznaczone
wyłącznie do użytku osobistego.
8. Publikacja nagrań na YouTube, w Internecie lub za pomocą innych metod podlega ustawie o ochronie
danych, której należy ściśle przestrzegać.
Jeżeli wideorejestrator samochodowy będzie używany w środowisku komercyjnym, tj. w ciężarówkach,
wówczas oprócz przepisów ustawy o ochronie danych obowiązują również przepisy dotyczące telewizji
przemysłowej. Obejmuje to etykietowanie w celu identyfikacji korzystania z telewizji przemysłowej,
pominięcie nagrywania dźwięku oraz informowanie odpowiednich organów o tym, kto jest
odpowiedzialny za kontrolę danych.
9. Odtwarzanie wideo na urządzeniu widocznym dla kierowców jest zabronione lub ograniczone
w niektórych krajach. Dowiedz się więcej i przestrzegaj tych przepisów.
10. Podczas jazdy nie należy ustawiać urządzenia, ponieważ przeszkadza to w prowadzeniu pojazdu.
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SPECYFIKACJA PRODUKTU
Numer/nazwa modelu

NBDVR112 / NEXTBASE 112 GO

Wymagania dot. zasilania

5 V / 1,5 A

Zasilanie

12-24 VDC kabel zasilania samochodowego
(w zestawie) – typ bezpiecznika: 20 mm/ 2A – wyjście: 5 VDC

Rozdzielczość czujnika

1M pikseli (1,000,000 pikseli)

Obiektyw Typ/Kąt/Przesłona

5G / 120° / F2.0

Rozdzielczość nagrywania

1280 x 720 @ 30fps (domyślna)

Rozmiar ekranu

2,0"

Rozdzielczość ekranu

480 (szerokość) X 240 (wysokość) pikseli x RGB

Współczynnik ekranu

4:3

Czytnik kart

MicroSD, klasa 6-10, do 32GB

Karta SD
(zalecany typ)

8-32GB SDHC, Class 10 (48mb/s), dla uzyskania najlepszych
rezultatów – korzystaj z uznanej marki

Pojemność nagrywanych
plików na karcie SD
(na podstawie ustawień
domyślnych)

8 GB Micro SD = 45 min nagrań (15 x 3 minuty nagrań)
16GB Micro SD = 90 min nagrań (30 x 3 minuty nagrań)
32GB Micro SD = 180 min nagrań (60 x 3 minuty nagrań)

Format nagrywania

AVI

Wejście wideo/audio

2,5 mm Jack (wideo/audio)

Wewnętrzna bateria

Litowo-jonowy 3,7 V / 230 mAh (czas nagrywania ok. 30 minut)
Konstrukcja akumulatora umożliwia działanie funkcji
„automatycznego wyłączania” w przypadku utraty zasilania
w pojeździe.

Wymiary urządzenia

60 x 67 x 39 mm

Waga urządzenia

66 g

Mac jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
microSD ™ i logo microSD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
Inne znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Sprawdź elementy dostarczone wraz z urządzeniem .
Wideorejestrator

Zasilany uchwyt

Naklejka na szybę

Skrócona instrukcja
obsługi

Ładowarka
samochodowa

Kabel USB

Wygląd produktu może nieznacznie się różnić od tego wskazanego powyżej.
Polską wersję instrukcji obsługi znajdziesz pod adresem: www.maxcom.pl/nextbase

CECHY PRODUKTU
Dziękujemy za zakup produktu NEXTBASE. W tej sekcji opiszemy niektóre funkcje dostępne w
niniejszym wideorejestratorze samochodowym.
Kolorowy wyświetlacz LCD 2.0"
Ekran LCD ułatwiający obsługę i przeglądanie nagranych filmów i zdjęć.
Zasilany uchwyt
Urządzenie dostarczane jest z mocowaniem typu Easy-Fit. Dzięki niemu wideorejestrator może być
szybko i łatwo zamocowany w pojeździe. Ładowarka samochodowa może pozostać w jednym
miejscu (podłączona do uchwytu).
G Sensor / ochrona plików
W przypadku uderzenia, urządzenie automatycznie „zabezpieczy” nagranie, uniemożliwiając nadpisanie
pliku. Działanie to można również wykonać ręcznie – naciskając przycisk „Protect” (Ochraniaj).
Poszczególne pliki mogą być również „zabezpieczane” podczas przeglądania w trybie odtwarzania.
Technologia automatycznego włączania / zatrzymywania
Wideorejestrator wykrywa zasilanie podane na gniazdo zapalniczki pojazdu – w przypadku włączenia
zapłonu, nagrywanie rozpoczyna się automatycznie. Gdy zapłon jest wyłączony, wideorejestrator
automatycznie się wyłączy.
Tryb parkingowy
Wideorejestrator włącza się automatycznie, aby nagrać 30-sekundowe sekwencje wideo
(w przypadku wykrycia fizycznego ruchu pojazdu).
Wbudowany mikrofon i głośnik
Nagraj dźwięk, aby uzupełnić nagranie wideo.
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ZASILANY UCHWYT
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby poznać budowę uchwytu
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4

2

3

1. Dźwignia blokująca
Pociągnij dźwignię do dołu, aby przygotować uchwyt do użycia. Po solidnym zamocowaniu
uchwytu na szybie (w odpowiednim miejscu) naciśnij dźwignię, aby zablokować uchwyt
w jednym miejscu.
2. Pierścień blokujący
Poluzuj pierścień blokujący, aby (w razie potrzeby) wyregulować pozycję
wideorejestratora – pamiętaj o ponownym dokręceniu pierścienia przed użyciem.
3. Gniazdo DC-IN
Podłącz tutaj ładowarkę samochodową.
4. Przyssawka
Element ten służy do mocowania i zwalniania mocowania uchwytu do przedniej szyby
pojazdu. Przymocuj element do przezroczystego fragmentu przedniej szyby, na którym
nie zastosowano efektu malowania.
5. Zatrzask zwalniający przyssawkę
Po otwarciu dźwigni blokującej, użyj tego zatrzasku zwalniającego, aby odczepić
uszczelkę między mocowaniem i przednią szybą.
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WIDEOREJESTRATOR – CZĘŚCI I PRZEŁĄCZNIKI
Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby poznać położenie części i przełączników wideorejestratora.
Przód::

1

2
3

1. Punkt mocujący (umieszczony pod osłoną przeciwpyłową)
Po zdjęciu osłony przeciwpyłowej, przymocuj w tym miejscu uchwyt.
2. Głośnik
Wbudowany głośnik do odtwarzania dźwięku bezpośrednio z wideorejestratora .
3. Obiektyw wideorejestratora
Szeroki kąt widzenia 120°, 5-elementowy szklany obiektyw dla optymalnej jakości obrazu.
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WIDEOREJESTRATOR – CZĘŚCI I PRZEŁĄCZNIKI (DALSZY CIĄG)
Tył:

4
5

6

7

8

9

4. Dwukolorowy wskaźnik LED
Czerwony = włączone zasilanie
Migający czerwony = nagrywanie
Niebieski = ładowanie akumulatora
5. Przycisk Menu
Naciśnij, aby otworzyć menu w bieżącym trybie – naciśnij dwukrotnie,
aby otworzyć ustawienia ogólne.
6. Przycisk w dół / wyłączanie mikrofonu
Dół:
Naciśnij, aby poruszać się w dół menu i przejść do poprzedniego pliku w trybie odtwarzania.
Wyłączanie mikrofonu:
Naciśnij, aby wyłączyć / włączyć mikrofon (nagrywanie dźwięku) – opcja dostępna tylko
w trybie nagrywania.
7. Przycisk nagrywania / OK.
Nagrywanie:
Naciśnij, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie w trybie wideo lub zrobić zdjęcie w trybie zdjęć.
OK.:
Naciśnij, aby potwierdzić wybór w menu.
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WIDEOREJESTRATOR – CZĘŚCI I PRZEŁĄCZNIKI (DALSZY CIĄG)
Tył (dalsza część):

4
5

6

7

8

9

8. Przycisk w górę / Wyłączanie ekranu
Góra:
Naciśnij, aby przejść do góry w menu i przejść do następnego pliku w trybie odtwarzania.
Wyłączanie ekranu:
Naciśnij, aby wyłączyć/włączyć ekran – opcja dostępna tylko w trybie nagrywania.
9. Ochrona plików – przycisk „Protect”
Naciśnij podczas nagrywania, aby zabezpieczyć bieżący plik na wypadek sytuacji awaryjnej.
Uwaga:
- Gdy funkcja „Protect” zostanie aktywowana w pierwszej części
nagrania – poprzednie nagranie również zostanie zabezpieczone.
- Gdy funkcja „Protect” zostanie aktywowana w ostatniej części nagrania,
następne nagranie (jeżeli nagrywanie będzie kontynuowane) również zostanie
zabezpieczone.
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WIDEOREJESTRATOR – CZĘŚCI I PRZEŁĄCZNIKI (DALSZY CIĄG)
Widok z góry:

10
10. Osłona przeciwpyłowa
Aby zdjąć osłonę przeciwpyłową, przesuń ją do przodu od strony wideorejestratora
samochodowego.
Uwaga:
Załóż osłonę przeciwpyłową, jeżeli wideorejestrator nie będzie używany przez
dłuższy okres czasu.
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Widok z dołu:

11

13

Made in China

11. Mikrofon
Zintegrowany mikrofon do nagrywania dźwięku.
12. Naklejka z numerem seryjnym
Zachowaj naklejkę z numerem seryjnym wideorejestratora – numer ten może być wymagany
w przypadku potrzeby skorzystania z pomocy technicznej.
13. Przycisk resetowania
W przypadku, gdy wideorejestrator przestanie odpowiadać – naciśnij przycisk RESET, aby
ponownie uruchomić wideorejestrator .
Uwaga:
- Czynność ta nie przywraca domyślnych ustawień wideorejestratora samochodowego,
tj. nie powoduje utraty ustawień godziny i daty..
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WIDEOREJESTRATOR – CZĘŚCI I PRZEŁĄCZNIKI (DALSZY CIĄG)
Widok z boku:

16
14
17
15
18

14. Gniazdo DC-IN i USB
Podłącz tutaj dostarczoną ładowarkę samochodową lub kabel USB do transmisji danych.
Uwaga:
- Zwykle ładowarka samochodowa podłączona jest do uchwytu podczas używania
(nie bezpośrednio do tego gniazda).
15. Gniazdo AV Out
Służy do podłączania wideorejestratora do telewizora za pomocą kabla AV
(kabel sprzedawany osobno).
16. Przycisk włączania / wyłączania zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć / wyłączyć wideorejestrator
samochodowy.
17. Gniazdo karty MicroSD
Włóż tutaj kartę MicroSD – zwracając uwagę, aby złote styki były skierowane w kierunku
tylnej części wideorejestratora .
18. Przycisk trybu
Naciśnij, aby przełączyć na tryb: nagrywania, zdjęć lub odtwarzania wideo.
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INSTALACJA W POJEŹDZIE
Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją podczas pierwszej instalacji wideorejestratora w pojeździe.
Do codziennego użytku wystarczy (w razie potrzeby) wyjąć wideorejestrator z uchwytu.
1. Włóż kartę MicroSD
Włóż odpowiednią kartę MicroSD (klasa 10, minimum 48 Mb/s) do wideorejestratora , zwracając
uwagę, aby złote styki były skierowane w stronę ekranu LCD wideorejestratora . Wciśnij kartę
pamięci, aż usłyszysz kliknięcie.

MicroSD

Uwaga:
- Użyj krawędzi małej monety (lub podobnego przedmiotu), aby w razie potrzeby wepchnąć kartę
pamięci na miejsce. Zwróć uwagę, aby karta „kliknęła” na swoje miejsce. Drugie wciśnięcie
spowoduje zwolnienie karty pamięci.
- Nie wyjmuj ani nie wkładaj karty pamięci, gdy wideorejestrator jest włączony. Może to
spowodować uszkodzenie karty pamięci.

2.

Zdejmowanie osłony przeciwpyłowej z wideorejestratora
Zdejmij osłonę przeciwpyłową znajdującą się na górze wideorejestratora , aby uzyskać
dostęp do punktu montażowego.
Aby zdjąć osłonę przeciwpyłową, przesuń ją do przodu od strony ekranu LCD urządzenia .

Uwaga:
- Jeśli wideorejestrator nie będzie używany przez pewien czas, należy założyć osłonę przeciwpyłową,
aby zabezpieczyć metalowe styki przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
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INSTALACJA W POJEŹDZIE (CIĄG DALSZY)
3.

Przymocuj wideorejestrator do uchwytu
Wsuń wideorejestrator do uchwytu. Po przymocowaniu, magnesy w uchwycie i urządzeniu
utrzymają obie części razem.

4.

Przymocuj uchwyt do przedniej szyby
Usuń ochronną folię z przyssawki uchwytu.
Wybierz odpowiednią pozycję dla uchwytu i wyczyść przednią szybę za pomocą suchej,
czystej szmatki, aby uzyskać dobry kontakt między szybą i przyssawką.
Zwolnij dźwignię blokującą uchwyt, pociągając ją w dół, a następnie trzymając przyssawkę na
szybie, popchnij dźwignię w górę, aby zamocować zaczep na przedniej szybie.

Uwaga:
- Wybierz gładką powierzchnię bez efektu malowania.
Upewnij się, że po zamontowaniu wideorejestrator będzie znajdował się w obszarze wycieraczek
szyby pojazdu, aby zachować dobrą widoczność podczas opadów deszczu.
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INSTALACJA W POJEŹDZIE (CIĄG DALSZY)
5.

Podłącz ładowarkę samochodową
Podłącz dostarczoną ładowarkę samochodową do gniazda DC-IN uchwytu.

Podłącz kabel zasilający do gniazda zapalniczki 12-24 VDC pojazdu.

12-24Vdc
Powyższy schemat służy wyłącznie celom ilustracyjnym

Wideorejestrator włączy się automatycznie i rozpocznie nagrywanie po podłączeniu zasilania.
W niektórych pojazdach będzie to miało miejsce bezpośrednio po podłączeniu, w innych zaś
wideorejestrator włączy się dopiero po aktywacji zapłonu.
Jeśli Twój pojazd nie posiada gniazda 12-24 VDC, a wyposażono go w gniazdo USB 5 VDC,
można go użyć zamiast gniazda 12-24 VDC. Podłącz kabel USB dostarczony z wideorejestratorem
zamiast kabla samochodowego. Upewnij się, że kabel USB jest podłączony tylko do zasilanego
uchwytu, a NIE bezpośrednio do wideorejestratora.
Note:
- Do NOT wire the iN-CAR CAM directly to a 12V supply by cutting the cigarette plug off the end of the
cable, or permanment damage will result.
- A Nextbase hardwire kit is available from your retailer. This connects directly to the vehicle fusebox and
hence leaves your cigarette socket available for Phone / Sat Nav charging. The Nextbase hardwire kit
includes the necessary 12-24VDC to 5Vdc convertor and battery protection circuitry.
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INSTALACJA W POJEŹDZIE (CIĄG DALSZY)
Przeczytaj i postępuj zgodnie z poniższymi uwagami, aby bezpiecznie obsługiwać wideorejestrator
w samochodzie.
Zgodnie z instrukcją instalacji należy zamocować wideorejestrator w taki sposób, aby NIE zasłaniała
kierowcy widoku drogi - najlepiej po stronie pasażera pojazdu i za lusterkiem wstecznym. Wideorejestrator
musi być zamontowana w obszarze obsługiwanym przez wycieraczki. Jednakże, wideorejestrator
powinna być zainstalowany tak, aby nie nachodziła (znacząco) na wycierany obszar. Wnikanie
wideorejestratora w przestrzeń oznaczoną kolorem zielonym do 40 mm jest maksymalną dopuszczalną
przez prawo wartością.

NIE montuj wideorejestratora przed kierowcą w obszarze oznaczonym czerwonym kolorem na
powyższej ilustracji.
Podczas instalowania wideorejestratora w pojeździe, zawsze należy bezpiecznie przyłożyć urządzenie
do przedniej szyby i (w miarę możliwości) ukryć ładowarkę samochodową pod listwą lub tapicerką.
Upewnij się, że ładowarka wideorejestratora nie koliduje z elementami sterującymi pojazdu, takimi
jak: kierownica, pedały lub dźwignie zmiany biegów.
NIE montuj wideorejestratora przed polem uruchamiania poduszki powietrznej ani w miejscach, w których
wideorejestrator przysłaniałaby lusterka.
Przed zamontowaniem wideorejestratora oczyść przednią szybę oraz lekko zwilż przyssawkę przed jej
umieszczeniem szybie, dla zapewnienia jej przyczepności.
NIE zaleca się obsługi wideorejestratora podczas jazdy. Wbudowana w urządzenie technologia
automatycznego włączania / zatrzymywania eliminuje potrzebę obsługi elementów sterujących
podczas jazdy.
Dostosuj ustawienia lub przeglądaj nagrania podczas postoju, a nie podczas jazdy.
Po przeprowadzeniu wstępnej KONFIGURACJI wideorejestratora, ustaw wygaszacz ekranu na
30 sekund - spowoduje to automatyczne wyłączenie ekranu wkrótce po uruchomieniu pojazdu, a
zatem ekran NIE będzie w żaden sposób rozpraszał kierowcy podczas prowadzenia pojazdu.

16

TRYB NAGRYWANIA
Poniższa instrukcja przybliży znaczenie informacji wyświetlanych na ekranie, gdy wideorejestrator
znajduje się w trybie nagrywania. Niektóre ikony będą wyświetlane tylko po wybraniu odpowiedniej
funkcji w menu Nagrywania (jak opisano poniżej).
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1. Tryb: wskazuje, że wideorejestrator znajduje się w trybie nagrywania.
2. Nagrywanie: pojawia się na ekranie podczas nagrywania.
3. Rozdzielczość: wyświetla aktualną rozdzielczość.
4. Ekspozycja: wyświetla bieżące ustawienie poziomu ekspozycji.
5. Długość wideo: wyświetla długość poszczególnych nagrań w minutach.
6. Tryb parkingowy: pojawia się na ekranie, tylko gdy tryb parkingowy został włączony.
7. Mikrofon: wyświetlany na ekranie, gdy aktywne jest nagrywanie dźwięku.
8. Zrzut ekranu: pojawia się na ekranie podczas przechwytywania ekranu.
9. Data: aktualna data.
10. Czas: aktualny czas.
11. Karta pamięci: wskazuje, czy w urządzeniu znajduje się karta pamięci.
12. Akumulator: wskazuje, czy wideorejestrator zasilany jest z akumulatora,
czy ze źródła zasilania pojazdu.
13. Zabezpieczony: ikonka wyświetlana na ekranie, gdy plik wideo został zabezpieczony
przez aktywację czujnika G (G Sensor) lub przez naciśnięcie przycisku zabezpieczenia
pliku „Protect”.
Domyślne ustawienia wideorejestratora zostały dobrane tak, abyś mógł korzystać z urządzenia
bez konieczności ich jakichkolwiek modyfikacji.
Gdybyś jednak chciał wprowadzić własne zmiany w ustawieniach domyślnych, na następnej
stronie znajdują się informacje na temat menu nagrywania.
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TRYB NAGRYWANIA (CIĄG DALSZY)
Video Menu
Dostęp do menu nagrywania (Video Menu) można uzyskać, naciskając przycisk MENU.

Video Menu

Rozdzielczość
Ekspozyja
Nagrywanie dźwięku
Numer rejestracyjny
MENU Wróć

OK

Wejdź

Domyślne ustawienia wideorejestratora zostały dobrane tak, abyś mógł korzystać z urządzenia bez
konieczności ich jakichkolwiek modyfikacji. Jeśli jednak chcesz zmienić ustawienia – zapoznaj się z
informacjami wskazanymi poniżej.
Użyj przycisków góra i dół, aby podświetlić funkcję, którą chcesz zmienić, i naciśnij przycisk OK.,
aby przejść do podmenu ustawień.
W podmenu użyj przycisków góra i dół, aby podświetlić wymagane ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk OK, aby potwierdzić wybór i powrócić do menu wideo.
Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU, aby powrócić do trybu nagrywania.
Uwaga:
- Menu nie jest dostępne w trybie nagrywania.
1.

Rozdzielczość
Wybierz rozdzielczość nagrywania, spowoduje to zwiększenie lub zmniejszenie
jakości nagrywanego wideo.
Opcje: 720P oraz 480P
Ustawienie domyślne: 720P

2.

Ekspozycja
Dostosuj poziom ekspozycji do różnych warunków oświetleniowych.
Opcje: +2, +1,0, -1 oraz -2
Ustawienie domyślne: 0

3.

Nagrywanie dźwięku
Włącz / wyłącz mikrofon.
Opcje: Włącz i Wyłącz
Ustawienie domyślne: Włącz.

4.

Numer rejestracyjna
Wprowadź numer rejestracyjny Twojego pojazdu – zostanie on wyświetlony
w zarejestrowanym pliku wideo.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Video Menu

Długość nagrania
Tryb parkingowy
Obróć Obraz
Znacznik godziny I data
MENU Wróć

OK

Wejdź

5.

Długość nagrania
Wybierz czas trwania poszczególnych nagrań wideo. Wideorejestrator będzie
kontynuował nagrywanie, wypełniając kartę pamięci. Gdy karta pamięci zapełni się,
najstarszy plik zostanie automatycznie usunięty, aby zwolnić miejsce na nowe nagranie.
Uwaga:
- Zabezpieczone pliki nigdy nie zostaną usunięte.
Opcje: 2 minuty, 3 minuty i 5 minut
Ustawienie domyślne: 3 minuty

6.

Tryb parkingowy
W przypadku włączenia trybu parkingowego, wideorejestrator pozostaje w trybie gotowości,
nawet, gdy zasilanie 12 VDC zostanie wyłączone (zwykle po wyjęciu kluczyka ze stacyjki).
W przypadku wykrycia fizycznego ruchu pojazdu, wideorejestrator włączy się i rozpocznie
nagrywanie 30-sekundowego filmu, a następnie powróci do trybu gotowości.
Nagrany plik zostanie automatycznie zabezpieczony.
Opcje: Włącz i Wyłącz
Ustawienie domyślne: Włącz.
Uwaga:
- Pamiętaj, aby wyłączyć tryb parkowania w menu ustawień podczas normalnego
użytkowania pojazdu. Aby wyłączyć tryb parkowania, zatrzymaj nagrywanie, a następnie
zmień ustawienie na Off (Wył.)

7.

Obróć Obraz
Obróć wyświetlacz o 180°. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy wideorejestrator
zostanie zamontowany na desce rozdzielczej. Funkcje przycisków sterujących urządzeniem
nie będą się obracały.

8.

Znacznik godziny i daty
Włącz / wyłącz widok czasu i daty pokazywany na nagrywanych plikach.
Opcje: Wyłącz i Włącz
Ustawienie domyślne: Włącz.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Video Menu

G Sensor

MENU Wróć

9.

OK

Wejdź

G Sensor
Wyłącz lub dostosuj czułość wbudowanego czujnika grawitacyjnego. Czujnik G wykrywa nagłe
zmiany ruchu pojazdu. Po ich wykryciu, wideorejestrator automatycznie przechodzi do trybu
zabezpieczającego plik z nagraniem.
Opcje: Mocne, Średnie, Słabe i Wyłącz
Ustawienie domyślne: Średnie
Uwaga:
- W przypadku aktywowania funkcji „Protect” („Ochraniaj”) w pierwszej części nagrania, poprzednie
nagranie również zostanie zabezpieczone.
- W przypadku aktywowania funkcji „Protect” (“Zabezpiecz”) w ostatniej części nagrania, następne
nagranie również zostanie zabezpieczone.

Uwaga:
- W menu ustawień (do którego można uzyskać dostęp poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku
MENU) dostępna jest opcja „Ustawienia domyślne”. Pozwala ona w razie potrzeby zresetować
wideorejestrator do ustawień fabrycznych.
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TRYB ZDJĘĆ
Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb zdjęć.
Poniższy instrukcja przybliży znaczenie różnych informacji wyświetlanych na ekranie, gdy
wideorejestrator znajduje się w trybie zdjęć.
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Tryb: wskazuje, że wideorejestrator znajduje się w trybie zdjęć.
Ekspozycja: wyświetla bieżące ustawienie poziomu ekspozycji.
Data: aktualna data.
Czas: aktualny czas.
Karta pamięci: wskazuje, że karta pamięci znajduje się w urządzeniu.
Akumulator: wskazuje, czy wideorejestrator jest zasilany z akumulatora, czy z zewnętrznego
źródła zasilania pojazdu.

Zapoznaj się z kolejną stroną, aby uzyskać informacje na temat ustawień menu dla zdjęć.
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Menu zdjęcia
Dostęp do menu zdjęć można uzyskać, naciskając przycisk MENU w trybie zdjęć.

Menu zdjęcia

Ekspozycja
Znacznik godziny I data

OK

MENU Wróć

Wejdź

Domyślne ustawienia wideorejestratora zostały dobrane tak, abyś mógł korzystać z urządzenia
bez konieczności ich jakichkolwiek modyfikacji. Jeśli jednak chcesz zmienić ustawienia – zapoznaj
się z informacjami wskazanymi poniżej.
Użyj przycisków góra i dół, aby podświetlić funkcję, którą chcesz zmienić, i naciśnij przycisk OK.,
aby przejść do podmenu ustawień.
W podmenu użyj przycisków góra i dół, aby podświetlić wymagane ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk OK, aby potwierdzić wybór i powrócić do menu zdjęć.
Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU, aby powrócić do trybu zdjęć.
1. Ekspozycja
Dostosuj poziom ekspozycji do różnych warunków oświetleniowych.
Opcje: +2, +1,0, -1 oraz -2
Ustawienie domyślne: 0
2. Znacznik godziny i data
Włącz / wyłącz widok czasu i daty pokazywany na zdjęciach.
Opcje: Włącz. i Wyłącz.
Ustawienie domyślne: Wyłącz.
Uwaga:
- W menu ustawień (do którego można uzyskać dostęp poprzez dwukrotne naciśnięcie
przycisku MENU) dostępna jest opcja „Ustawienia domyślne”. Pozwala ona w razie potrzeby
zresetować wideorejestrator do ustawień fabrycznych.
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TRYB ODTWARZANIA
Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb odtwarzania. Wideorejestrator wyświetli ostatnio nagrany plik.
W zależności od typu pliku informacje na ekranie i funkcje odtwarzania mogą się różnić.
Pliki wideo:
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Tryb: wskazuje, że wideorejestrator znajduje się w trybie odtwarzania.
Typ pliku: wskazuje na typ odtwarzanego elementu – plik wideo lub zdjęcie.
Numer pliku: wyświetla aktualny numer pliku.
Upływający czas: Wyświetla czas, który upłynął dla oglądanego wideo.
Czas: wyświetla czas rozpoczęcia nagrywania bieżącego pliku.
Data: wyświetla datę nagrania bieżącego pliku.
Sterowanie odtwarzaniem: użyj przycisków wideorejestratora, jak opisano poniżej.
Akumulator: wskazuje, czy wideorejestrator jest zasilany z akumulatora, czy z
zewnętrznego źródła zasilania pojazdu.
Zabezpieczony plik: wskazuje, że plik wideo jest zabezpieczony.

Sterowanie odtwarzaniem:
OK : / II

MENU :
: PREV
:

: NEXT
:

Naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć / wstrzymać odtwarzanie.
Naciśnij przycisk MENU, aby zatrzymać odtwarzanie.
Użyj przycisku UP (W GÓRĘ), aby wybrać poprzedni plik (jest on dostępny tylko po
zatrzymaniu odtwarzania).
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk UP (W GÓRĘ), aby przewinąć do tyłu, naciśnij
przycisk DOWN (W DÓŁ), aby anulować.
Użyj przycisku DOWN (W DÓŁ), aby wybrać następny plik (jest on dostępny tylko po
zatrzymaniu odtwarzania).
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk DOWN (W DÓŁ), aby przewinąć do przodu, naciśnij
przycisk UP (W GÓRĘ), aby anulować..
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Pliki wideo:
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Tryb: wskazuje, że wideorejestrator znajduje się w trybie odtwarzania.
Typ pliku: wskazuje na typ odtwarzanego elementu – plik wideo lub zdjęcie.
Numer pliku: wyświetla aktualny numer pliku.
Upływający czas: Wyświetla czas, który upłynął dla oglądanego wideo.
Czas: wyświetla czas rozpoczęcia nagrywania bieżącego pliku.
Data: wyświetla datę nagrania bieżącego pliku.
Sterowanie odtwarzaniem: użyj przycisków wideorejestratora, jak opisano poniżej.
Akumulator: wskazuje, czy wideorejestrator jest zasilany z akumulatora, czy z
zewnętrznego źródła zasilania pojazdu.
Zabezpieczony plik: wskazuje, że plik wideo jest zabezpieczony.

Sterowanie odtwarzaniem:
W trybie odtwarzania dostępne są opcje usuwania i ochrony plików. Naciśnij przycisk MENU, aby
przejść do menu odtwarzania.
Szczegółowe informacje można znaleźć na kolejnych stronach.
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Usuwanie plików:
Zaznacz opcję Usuń pliki i naciśnij przycisk OK.

Menu odtwarzania

Usuń pliki
Ochraniaj pliki

MENU Wróć

OK

Wedjź

Wyświetlą się dwie opcje:
Usuń plik

Usuń wszystkie pliki

Usuń pliki

Usuń pliki

Usuń plik

Usuń plik
Usuń WSZYSTKIE pliki

Usuń WSZYSTKIE pliki

MENU Wróć

MENU Wróć

OK

Wejdź

Po wybraniu, postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby usunąć bieżący plik.

OK

Wejdź

Po wybraniu, postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby usunąć wszystkie pliki.

Uwaga:
- Zabezpieczonych plików nie można usunąć.
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Zabezpieczanie plików:
Zaznacz opcję Ochraniaj pliki i naciśnij przycisk OK.

Menu odtwarzania

Usuń pliki
Ochraniaj pliki

MENU Wróć

OK

Wedjź

Wyświetlą się dwiepcje:
Ochraniaj plik

Wyłącz ochronę pliku

Ochraniaj pliki

Ochraniaj pliki

Ochraniaj plik

Ochraniaj plik

Wyłącz ochronę pliku

Wyłącz ochronę pliku

MENU Wróć

OK

Wejdź

MENU Wróć

Po wybraniu, postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby zabezpieczyć bieżący plik.

OK

Wejdź

Po wybraniu, postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby odstąpić od zabezpieczania pliku.

Uwaga:
- Przycisk „Zabezpiecz” może być również używany do ochrony plików w trybie odtwarzania
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MENU KONFIGURACJI
Menu konfiguracji
Dostęp do menu konfiguracji można uzyskać naciskając dwukrotnie przycisk MENU.

Ustawienia

Formatuj kartę SD
Godzina I data
Język
Wygaszacz Ekranu
MENU Wróć

OK

Wejdź

Domyślne ustawienia zostały starannie wybrane, aby umożliwić korzystanie z bez konieczności
zmiany jakichkolwiek ustawień. Jeśli jednak chcesz zmienić ustawienia – zapoznaj się z informacjami
wskazanymi poniżej.
Użyj przycisków góra i dół, aby podświetlić funkcję, którą chcesz zmienić, i naciśnij przycisk OK., aby
przejść do podmenu ustawień.
W podmenu użyj przycisków góra i dół, aby podświetlić wymagane ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk OK, aby potwierdzić wybór i powrócić do menu zdjęć.
Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU, aby powrócić do trybu wideo.
1.

Formatuj kartę SD
Sformatuj kartę pamięci - spowoduje to usunięcie całej zawartości karty.
Uwaga:
- Aby uzyskać stabilną wydajność, zaleca się formatowanie karty pamięci co 2-3 tygodnie.
Oczywiście formatowanie powinno być wykonane tylko PO pobraniu plików z karty,
które chcesz zachować.

2.

Godzina i data
Dostosuj godzinę / datę według potrzeb za pomocą przycisku OK (by przełączać się między
polami), a za pomocą przycisków w górę i w dół - ustaw zmienne wartości. Naciśnij MENU,
aby przejść do menu ustawień.

3.

Język
Wybierz preferowany język.
Opcje: angielski, duński, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, norweski,
fiński i szwedzki, polski, rumuński, słowacki, czeski.
Ustawienie domyślne: angielski

4.

Wygaszacz ekranu
Włącz funkcję wygaszacza ekranu, aby wyłączyć ekran po wybranym okresie
bezczynności - naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie aktywować wyświetlacz.
Opcje: Wyłącz, 10 sekund, 30 sekund i 2 minuty
Ustawienie domyślne: Wyłącz.
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MENU KONFIGURACJI (CIĄG DALSZY)
Ciąg dalszy z poprzedniej strony.

Ustawienia

Dźwięki urządzenia
Automatycznie wyłączanie
System Info
Ustawienia domyślne
OK

MENU Wróć

Wejdź

5.

Dźwięki urządzenia
Wyłącz / włącz sygnał dźwiękowy, który jest słyszalny po naciśnięciu przycisku, a także wycisz
dźwięki przy włączaniu i wyłączaniu urządzenia.
Opcje: Włącz i Wyłącz.
Ustawienie domyślne: Włącz.

6.

Automatycznie wyłączanie
Dostosuj czas funkcji automatycznego wyłączania. Funkcję można wykorzystać do
kontynuowania nagrywania w przypadku utraty zasilania w pojeździe.
Opcje: 10 sekund, 1 minuta i 2 minuty
Ustawienie domyślne: 10 sekund

7.

System Info
W tym miejscu wyświetlana jest zainstalowana wersja oprogramowania wideorejestratora .

8.

Ustawienia domyślne
Zresetuj wideorejestrator do ustawień domyślnych.
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POŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM
POŁĄCZENIE Z KOMPUTEREMUżyj dołączonego kabla USB, aby podłączyć wideorejestrator
bezpośrednio do komputera za pomocą gniazda
- NIE podłączaj kabla USB do uchwytu.
Po podłączeniu wideorejestratora , wyświetlą się trzy dostępne opcje (jak wskazano poniżej).
Użyj przycisków UP (W GÓRĘ) i DOWN (W DÓŁ), aby wybrać żądaną funkcję i naciśnij OK.,
aby potwierdzić wybór.
-Pamięć masowa
-Włącz
-Aktualizacja
Pamięć masowa (Windows)
Po wybraniu tej opcji, wideorejestrator będzie działał jako czytnik kart pamięci na komputerze.
Pojawi się dodatkowy dysk, np. NEXTBASE (D:) - będziesz mógł przeglądać / zarządzać
przechowywanymi plikami na karcie MicroSD.
Uwaga:
- Wideorejestrator jest urządzeniem „tylko do odczytu”, dlatego też przesyłanie plików na kartę SD
w trybie pamięci masowej nie jest możliwe.
Wyłącz wideorejestrator przed odłączeniem od komputera.

Pamięć masowa (Mac)
Po wybraniu tej opcji, wideorejestrator będzie działał jako czytnik kart dla urządzenia Mac.
Ikona zewnętrznego dysku USB “NEXTBASE” pojawi się na urządzeniu Mac – będziesz mógł
przeglądać/ zarządzać przechowywanymi plikami.
Uwaga:
- Wideorejestrator jest urządzeniem „tylko do odczytu”, dlatego też przesyłanie plików na kartę SD
w trybie pamięci masowej nie jest możliwe.

Włącz (Windows i Mac)
Po wybraniu tej opcji, wideorejestrator włączy się ze wszystkimi dostępnymi funkcjami. Dotyczy to także
ładowania wewnętrznego akumulatora (pełne naładowanie trwa około 2 godziny).
Uwaga:
- ZAWSZE wyłączaj wideorejestrator przed odłączeniem go od komputera.

29

POŁĄCZENIE Z TELEWIZOREM
Wideorejestrator można podłączyć do zewnętrznego sprzętu wideo, takiego jak telewizor lub monitor
w samochodzie, który korzysta ze standardowych gniazd RCA.
Podłącz kabel AV (sprzedawany oddzielnie) pomiędzy wideorejestratorem i urządzeniem zewnętrznym,
a następnie włącz . Ekran w wideorejestratorze będzie pusty, ponieważ obraz wideo jest teraz
przesyłany do urządzenia zewnętrznego - zaświeci się czerwona dioda LED zasilania na urządzeniu,
wskazując, że urządzenie jest włączone.
Przed użyciem upewnij się, że akumulator jest naładowany, ponieważ zasilanie nie jest dostarczane
kablem AV.
W przypadku dłuższego użytkowania może być wymagany zewnętrzny zasilacz. Użyj dostarczonego
kabla USB z adapterem 5 VDC/USB (typowym dla telefonów komórkowych).
Uwaga:
- UPEWNIJ SIĘ, że wszelkie zewnętrzne źródła zasilania mają prawidłową moc wyjściową
5 VDC - w przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia, które nie jest objęte gwarancją producenta.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM

ROZWIĄZANIE

Obraz wideo jest zamazany.

Zdejmij ochronną osłonę obiektywu, wyczyść obiektyw,
wyczyść przednią szybę!

Nie mogę włożyć karty
Micro SD.

Karta Micro SD jest bardzo mała i wymaga delikatnego
użytkowania. Wyrównaj kartę zgodnie ze wytycznymi, włóż kartę,
aż poczujesz lekki opór sprężyny. Następnie popchnij kartę za
pomocą paznokcia, aż usłyszysz i poczujesz mały zatrzask.
Zwolnij nacisk, a karta pozostanie w urządzeniu. Jeśli masz
trudności, skorzystaj z krawędzi małej monety.

Nie mogę wyciągnąć karty
Micro SD.

Po wcześniejszym zainstalowaniu karty należy delikatnie wcisnąć
kartę do środka paznokciem, aż usłyszysz i wyczujesz kliknięcie.
Jeśli masz trudności, użyj krawędzi małej monety.
Zwolnij nacisk, a karta odskoczy na tyle, abyś mógł ją chwycić.

Nie można odtworzyć
plików wideo.

Pliki wideo z urządzenia zapisane są w formacie MOV i mogą nie
być kompatybilne z komputerem, jeśli nie jest zainstalowane
odpowiednie oprogramowanie do odtwarzania tych plików.

Odtwarzanie pliku wideo
jest przerywane.

Wyjmij kartę SD i sformatuj ją, aby usunąć nieprawidłowe pliki. Aby
zapewnić najlepszą jakość nagrania, użyj markowej karty klasy 10
(30 MB/s) lub karty micro SD UHS typu 1 o zalecanej pojemności
od 8 do 32 GB.
Komputer może być niewystarczający do odtwarzania - spróbuj
użyć innego komputera. Skopiuj nagrane pliki wideo na komputer
PC / Mac, aby odtwarzać je bezpośrednio (zamiast korzystać z
urządzenia jako czytnika kart) - czasami złącze USB komputera
może być zbyt wolne, aby odtwarzać filmy HD.

Podczas odtwarzania, dźwięk
nie jest zsynchronizowany z
nagraniem wideo.

Kodeki na komputerze mogą być niezgodne z najnowszym
standardem.
Pobierz najnowsze kodeki ze strony: www.nextbase.co.uk.

Wideo nie ma dźwięku.

Upewnij się, że funkcja Nagrywanie dźwięku jest włączona
w menu wideo.

Zdjęcie jest rozmazane.

Trzymaj wideorejestrator nieruchomo podczas robienia zdjęcia.
Pamiętaj, że zdjęcie zostanie zrobione po upływie około 1 sekundy
po usłyszeniu dźwięku migawki.

Mogę nagrać tylko kilka
minut wideo na mojej karcie
Micro SD.

Zmień rozmiar nagrania (funkcja Długość wideo) na mniejszy
rozmiar. Zwiększ rozmiar karty MicroSD (max. 32 GB).

Funkcja pamięci masowej
lub wideorejestratora
komputerowej nie działa.

Funkcja pamięci masowej działa zarówno w systemie Windows,
jak i Mac. Uruchom ponownie komputer, ponieważ może to być
wymagane do prawidłowego załadowania niezbędnego sterownika.
Odłącz i ponownie podłącz moduł urządzenia w samochodzie.
Skontaktuj się z NEXTBASE w sprawie wymaganego sterownika.

Nie mogę zapisać plików na
karcie pamięci, gdy
wideorejestrator jest
podłączona do komputera
w trybie pamięci masowej.

Wszystko w porządku, wideorejestrator jest urządzeniem „tylko
do odczytu”. Nie zaleca się zapisywania plików z innych źródeł
w tej samej pamięci, której użyjesz do nagrywania w
wideorejestratorze, ponieważ mogą one mieć negatywny wpływ
na działanie wideorejestratora .

Przyssawka nie pozostaje
na swoim miejscu na
przedniej szybie pojazdu.

Upewnij się, że osłona ochronna (folia z tworzywa sztucznego)
została zdjęta z przyssawki. Należy lekko zwilżyć przyssawkę
przed jej umieszczeniem na przedniej szybie. Upewnij się, że
dźwignia blokująca jest całkowicie zamknięta. Upewnij się, że
szyba jest gładka i czysta. Nie przyklejaj przyssawki do szyby,
która nie jest gładka lub na której naniesiono farbę. Mocno
przymocuj przyssawkę do szyby, a następnie całkowicie zamknij
dźwignię blokującą.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM

ROZWIĄZANIE

Urządzenie wyłącza się samo Akumulator się wyczerpał albo wideorejestratora nie jest
po pewnym czasie.
podłączony do zasilania i okres automatycznego wyłączania
został uruchomiony.
Brak zasilania urządzenia,
ale działa po podłączeniu
do komputera.

Gniazdo zapalniczki w samochodzie nie działa. Sprawdź
bezpiecznik we wtyczce samochodowej. Zapasowy
bezpiecznik = typ 2A 20 mm. Jeżeli okaże się, że bezpiecznik
jest przepalony, sprawdź kabel zasilający pod kątem uszkodzeń.

Nie można odczytać karty SD
w urządzeniu.

Użyj dobrej jakości markowej karty SD o pojemności od
8 GB do 32 GB (klasa 10 lub UHS typ 1) i sformatuj kartę w
menu Ustawienia.

Nie mogę usunąć plików
z mojej karty SD
w wideorejestratorze.

Sprawdź czy pliki te są „zabezpieczone” – jeżeli tak, postępuj
zgodnie z instrukcją, aby je „odblokować”.

Ekran gaśnie po kilku
minutach działania
wideorejestratora.

Funkcja wygaszacza ekranu jest włączona. W razie potrzeby
wyłącz tę funkcję. Ustawienie domyślne: Wyłącz.

Na ekranie pojawia się
komunikat “Niewłaściwy
rozmiar. Proszę sformatować
kartę SD”.

Karta SD została sformatowana w innym urządzeniu. Rozmiar
klastra nie jest kompatybilny. Wejdź w Ustawienia aby ponownie
sformatować kartę SD dla wideorejestratora.

Akumulator nie ładuje się.

Upewnij się, że wideorejestrator jest podłączony do źródła
zasilania i że używana jest ładowarka samochodowa ze świecącą
zieloną diodą LED.

Akumulator wystarcza tylko
na 30 sekund działania.

Akumulator ładuje się tylko wtedy, gdy wideorejestrator jest
podłączony do zasilania. Podłącz zasilacz samochodowy i
pozostaw wideorejestrator podłączony. Proces ładowania trwa
około 90 minut. Całkowite naładowanie jest sygnalizowane
wyłączeniem NIEBIESKIEJ diody LED.

Akumulator wystarcza tylko
na 20 minut działania.

Jest to coś normalnego. Konstrukcja akumulatora umożliwia
działanie funkcji „automatycznego wyłączania” w przypadku utraty
zasilania w pojeździe. Nie używaj zasilacza samochodowego jako
alternatywnego źródła zasilania.

Na ekranie pojawia się
komunikat „Błąd karty”.

Karta SD stała się niezdatna do użytku w wideorejestratorze. Usuń
przydatne pliki za pomocą komputera, a następnie wykonaj
„FORMATOWANIE” karty SD w menu Setup.

Na ekranie pojawia się
komunikat „Karta pełna”.

Karta SD zapełniła się, ponieważ może występować zbyt wiele
nieusuniętych zabezpieczonych plików, które uniemożliwiają
dalsze nagrywanie. Usuń niepotrzebne pliki lub wykonać pełne
FORMATOWANIE karty SD w menu Setup.

Wyjście AV z urządzenia
brzęczy na telewizorze.

Upewnij się, że kabel AV jest prawidłowy. Użyj wtyczki stereo
2,5 mm (typu jack) – końcówka odpowiada za wideo, a pierścień to
sygnał audio. Odwiedź stronę: nextbaseshop.co.uk, aby zakupić
prawidłowy kabel AV.

Po naciśnięciu przycisku
MENU – nie ma żadnej
odpowiedzi.

Jest to normalny stan podczas nagrywania. Zatrzymaj nagrywanie
przed naciśnięciem przycisku MENU. Jeżeli nagrywanie
rozpocznie się ponownie przed naciśnięciem przycisku MENU,
zapoznaj się z sekcją Tryb parkowania (powyżej).
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM

ROZWIĄZANIE

Pobieranie plików ze strony
www.nextbase.co.uk przy
użyciu przeglądarki
Google Chrome powoduje
wyświetlenie komunikatu
o złośliwym oprogramowaniu.

Nie jest to powód do niepokoju. Wystarczy przejść do ustawień
w Google Chrome i tymczasowo wyłączyć ochronę przed
złośliwym oprogramowaniem, aby pobrać i zainstalować
oprogramowanie do odtwarzania. Następnie przywróć poprzednie
ustawienia przeglądarki Google Chrome.

Data i godzina w urządzeniu
nie dostosowują się do czasu
letniego.

Normalny stan. Ustaw czas ręcznie z poziomu menu Ustawienia.
Przejdź do Godzina i data i dostosuj czas za pomocą przycisków
Up i Down (stosownie do potrzeb).

Kwestie nierozwiązane.

Przywróć wideorejestrator do ustawień domyślnych w menu
Ustawienia i spróbuj ponownie.
Jeżeli problem będzie nadal występował, skontaktuj się ze
sprzedawcą urządzenia lub autoryzowanym serwisem.
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