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Nazwy części

Statyw

Obiektyw
Czytnik karty microSD

Mikrofon

Otwór odbiornika GPS

Panel LCD

Wskaźnik statusu

Przycisk zasilania/menu

Port Micro USB

Port Micro HDMI

Głośnik
Przycisk nagrywania /awaryjny
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Statyw                     Mocowanie paska                     Pasek

Kabel USB                             Ładowarka  
samochodowa                             

Uchwyt  
samochodowy                             

Podręcznik Użytkownika

Akcesoria
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Nagrywanie wideo
1. Zasilanie:  
    Wciśnij , aby włączyć kamera.
2. Nagrywanie: 
    Wciśnij , aby rozpocząć nagrywanie.                                                                      
     Naciśnij przycisk  , a następnie  ,  
    aby zatrzymać.anie. 
3. Odtwarzanie:
    Wciśnij , aby wejść do menu ustawień.
    Wciśnij  [Playback ]. 
    Wciśnij [Play ] , aby odtwarzać oraz [ ], aby zatrzymać. 

Wkładanie karty microSD
Przed pierwszym użyciem, włóż kartę microSD.
(przynajmniej 4GB do 64GB)

Rozpoczynamy

Karta microSD

Ładowanie urządzenia
Przed pierwszym użyciem naładuj w pełni kamera za pomocą:
• Ładowarki samochodowej 
• Port PC USB
• Przelotka USB (nie załączona)
Podczas ładowania, na ekranie pojawia się ikona baterii lub wskaźnik 
statusu miga pomarańczowo. Kiedy kamera jest w pełni naładowany, 
wskaźnik wyłącza się. 

4. Powrót do podglądu:      
    Wciśnij [ ] , aby wrócić.
5. Wyłączanie zasilania:  
    Wciśnij i przytrzymaj  przez 2 sek.
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Działanie kamera
Z poziomu podglądu, wciśnij ,  aby 
wejść do menu ustawień.

Menu ustawień Opisy

   Odtwarzanie zapisanych filmów

 Przełączanie pomiędzy f i lmowaniem a 
zdarzeniami

  Dla komunikacji bezprzewodowej włącz/
wyłącz WiFi 

Włącza/wyłącza połączenie z chmurą internetową

  Włącz/wyłącz nagrywanie głosu (tylko w trybie 
zdarzeń)

Auto REC   
Włącza/wyłącza auto-nagrywanie, kiedy 
uruchamiany jest silnik samochodu 
(tylko w trybie zdarzeń)

 60 SEC
OFF  Ekran wyłącza się po 60 sek. braku akcji 

(Tylko w trybie zdarzeń)

  Powrót do ustawień fabrycznych lub 
formatowanie karty SD

Auto-wyłączenie 
ekranu

Ustawienia

Nagrywanie 
głosu

WiFi – Local

Auto-
nagrywanie

Kamera zdarzeń

Odtwarzanie

Kamera Akcji

WiFi – Chmura

Menu ustawień
Kamera posiada osiem menu ustawień. Ustawienia zaawansowane 
można ustawić z poziomu aplikacji komórkowej APP. 

Funkcje przycisku  . Użyj  
. do nawigacji ustawień menu.

Uwagi: Po10 sekundach braku akcji w menu ustawień, następuje 
             powrót do widoku podglądu.
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Transfer plików do PC:
1. Podłącz kamera do PC kablem Micro USB.  
2. Wyszukaj folder "Mój komputer\Dyski przenośne\".  
3. Kopiuj, przenoś, usuwaj i odtwarzaj na PC.   

Oglądanie wyświetleń kamera na TV:
1. Podłącz kamera do TV za pomocą kabla Micro HDMI 
    (brak w zestawie). 
2. Włącz kamera. 
3. Wyświetlenie kamera pojawi się natychmiast na TV.

Kamera posiada dwa tryby nagrywania dla różnych zastosowań:
Kamera akcji: Rejestruje filmy normalnie.
Kamera zdarzeń: Rejestruje pętle lub filmuje zdarzenia.   

Tryby nagrywania

Tryb Kamera Akcji  Kamera zdarzeń

Typ nagrywania Normalny  Pętla  Zdarzenia

Przycisk 
nagrywania

Czas 
nagrywania  

Informacje 
wyświetlenia

• Zderzenie samochodu
• Wciśnij  podczas   
   nagrań w pętli

Wciśnij  , z poziomu podglądu

Trzyminutowe 
sekwencje

Nieograniczony
Jednominutowa 

sekwencja 
(30 przed i 30 sek. po)

Pozostały czas karty SD Bieżąca data i godzina
2014/01/01  21:06:36

Porównanie trybów:

00:06:36

Uwagi: 
1. Podczas nagrywania w pętli, starsze nagrania są nadpisywane, jeśli brakuje 
miejsca na karcie microSD.
2. Podczas nagrywania w pętli, wciśnij  , by włączyć/wyłączyć mikrofon.
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W celu obsługi zdalnej, uzyskania widoku na żywo, zarządzania 
albumem orz ustawieniami kamera, urządzenie komórkowe łączy 
się z kamera bezpośrednio przez WiFi.

Telefon łączy się z serwerem chmury obliczeniowej w celu 
oglądania wideo na żywo, które zostały zamieszczone zdalnie 
z kamera.

Działanie bezprzewodowe oraz APP
Przed pierwszym użyciem funkcji bezprzewodowych, ściągnij i zainstaluj  
aplikację APP [Blaupunkt Mobile DVR Control] z Google Play Store lub  
Apple Store.   
[Blaupunkt Mobile DVR Control] posiada dwie funkcje:
(1) Local - Sterowanie bezpośrednie (2) Internet - internetowy przekaz na żywo.

【Local】(1) Local Internet

【Internet】(2) Local Internet

AP

Serwer 
Unieye

AP

Mobilny hotspot 3G/4G

Mobilny ruter 
bezprzewodowy 

3G/4G 

Router 
bezprzewodowy

Kamera

AP

Sieci 
komórkowe

Internet

Sieci komórkowe Kamera

Local

Blaupunkt Mobile 
DVR Control
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Urządzenie łączy się z kamera
1. Androidy: Włącz [Wi-Fi].
    iOS:          Przejdź do [Ustawienia] [Wi-Fi].
                     Włącz [Wi-Fi] oraz wybierz nazwę kamera.

2. Uruchom [Blaupunkt Mobile DVR Control]. 
 
3. Wybierz【Local】oraz wprowadź kamera, aby wejść na stronę  
    widoku【Local】. Włącz [ ], aby wyszukać ponownie, jeśli nie  
    znaleziono kamera.

Uwagi: 
• Kiedy trwa nagrywanie, telefon nie może połączyć się z kamera.
• Przy pierwszym użyciu hasło nie jest wymagane. Hasło można 
  ustawić na stronie Ustawień.  

  Funkcja【Local】

Ustawienia iOS

Local Internet

Przed użyciem funkcji【Local】aplikacji APP, upewnij się, że WiFi dla 
kamera jest włączone, natomiast funkcja "w chmurze" jest wyłączona. 
Kiedy WiFi jest gotowe, przez kilka sekund podgląd wyświetla nazwę 
kamera (R2-xxxxxxxx).

Strona Widoku 
Lokalnego

Główna strona 
Lokalna
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Elementy Opisy

   Nagrania i pliki są zapisywane na karcie kamera microSD 

  
   

Nagrania, zdjęcia oraz pliki są zapisywane w katalogu 
"Album\Blaupunkt Mobile DVR Control\"

  

 Wielu użytkowników kamera :
 • Włącz widok Quad w celu wyświetlenia wielu 
    widoków na żywo w telefonie
 • W widoku Quad, wybierz okno pojedynczego widoku.

  Obraz odwrócony

 Na kamera możesz nagrać głos z telefonu

   Strona Widoku 

  Strona Albumu 

  Strona ustawień 

4. Funkcja【Local】posiada trzy strony: Widok, Album oraz Ustawienia.

Katalogi Opisy

Przeglądaj lub usuwaj nagrania zarejestrowane w trybie akcji
 Przeglądaj lub usuwaj nagrania zarejestrowane w trybie zdarzeń

Grupy Opisy
Ustawienia 
rejestratora

Edytuj nazwę, hasło, format karty SD, 
rozdzielczość itp.

Ustawienia 
internetowe

Edytuj Email oraz AP i zapisz w Kamera.
(Połączenie z serwerem chmury obliczeniowej)

Ustawienia Car DVR Ustaw detektor ruchu, czujnik zderzenia, itp.
Uwagi: 1. Na stronie ustawień, zakładka [Save] umożliwia zapis ustawień Kamera.
           2. Mobilny odtwarzacz mediów może nie obsługiwać filmów SuperHD.
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1. Przejdź do [Setup]  [ Internet Settings]
     Edit Email and AP

2. Klepnij [Save], aby zakończyć ustawienia  
    Email oraz AP.

Ustawienia internetowe kamera 
Przed skorzystaniem z usług w chmurze, adres Email oraz AP muszą 
być należycie ustawione. 

Ustawienia karty SD Kamera

Aby zakończyć ustawienia, przejdź do 
[Setup]  [ Kamera Settings]  
ustaw suwak i wciśnij przycisk [Format].

Kiedy karta SD jest używana po raz pierwszy lub formatowana w 
Kamera, należy przeznaczyć stosowne ilości pamięci dla trybów 
Portable oraz Car.

Uwagi: AP(Access Point - punkt dostępu) może być  
          •  Router bezprzewodowy lub
          •  Mobilny ruter bezprzewodowy 3G/4G lub
          •  Mobilny hotspot 3G/4G

AP
AP

AP

Router 
bezprzewodowy

AP
AP

AP

Mobilny ruter 
bezprzewodowy 

3G/4G

AP
AP

AP

Mobilny hotspot 
3G/4G
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Ustawienia detektora ruchu

Ustawianie czujnika G

Kiedy zostanie wykryty ruch pojazdu, w którym 
silnik nie pracuje, kamera automatycznie nagrywa 
zdarzenie, dopóki trwa ruch.

Jeśli czujnik G jest ustawiony, kiedy Kamera nagrywa i zdarzy się 
zderzenie pojazdów, kamera automatycznie nagrywa to zdarzenie. 

1. Ustawić kamery do kamera zdarzeń.
 
2. Przejdź do APP [Setup]  [Car DVR Settings]  
    Włącz [Wykrywacz ruchu]  Zakładka [Save].

Przejdź do APP [Setup] [Car DVR Settings]  
 Wybierz [G-Sensor], [H]/[L] Klepnij [Save]. 

Uwagi : Wysoka czułość [H]. Niska czułość [L].

3. Kamera pokazuje   na ekranie. 
 
4. Gdy silnik samochodu zatrzymuje, działają  
    kamery do aktywnego  [Wykrywacz ruchu].  
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Łączenie kamera z serwerem chmury
Włącz [Cloud ] w kamera, aby przykazać zapisy do serwera 
chmury. Na ekranie pojawi się ikona łączenia z serwerem.

  Funkcja【Internet】Local Internet

Status Opisy

 Połączenie udane. Podgląd wyświetla [ ] oraz 
identyfikator kamera.

 Zalogowanie nie powiodło się: 
 • Nazwa logowania lub hasło nieprawidłowe  
 • Słaby sygnał WiFi lub brak sygnału 
 Brak połączenia:  
 • Serwer chmury niedostępny  
 • Zablokowanie przez zaporę

Przed użyciem funkcji APP【Internet】, upewnij się, że ustawienia 
internetowe kamera zostały dokonane.

1. Podłącz komórkę do Internetu (via WiFi, 3G/4G).  
2. Uruchom [Blaupunkt Mobile DVR Control] i  
     klepnij【Internet】.
3. Aby dodać kamera lub użyć innego 
    telefonu, klepnij [ ]  Wprowadź 
    identyfikator Car-DVR oraz hasło.
4. Wprowadź identyfikator/nazwę kamera, 
     aby oglądać Internet na żywo.                          

【Internet】 Strona główna

Zdalny widok internetu na żywo
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Sytuacja Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można włączyć 
kamera Słaba bateria. Naładuj baterię

Kamera jest 
zamarznięty

Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby 
wymusić wyłączenie; wciśnij ponownie, aby włączyć 

Kamera nie nagrywa
• Brak karty microSD lub karta microSD zapełniona 
• Karta microSD nie jest rozpoznawana  
• Sformatuj kartę microSD lub wymień

Kamera nie może 
połączyć się z AP lub 
serwerem chmury

 • Nazwa logowania lub hasło nieprawidłowe  
 • Słaby sygnał WiFi lub brak sygnału 
 • Serwer chmury niedostępny  
 • Zablokowanie przez zaporę

Komórka nie może 
znaleźć kamera
【Local】 

• WiFi dla kamera jest wyłączone lub brak zasięgu 
• Wyłączona funkcja Mobile WiFi 
• Użytkownicy iOS nie wybierają nazwy kamera  
   w ustawieniach Wi-Fi 
• Klepnij przycisk [Refresh] na [Blaupunkt Mobile  
   DVR Control]

Komórka nie 
wyświetla widoku na 
żywo【Local】

• Słaby sygnał WiFi
• Kamera jest w trakcie nagrywania
• Kamera jest angażowany przez inną komórkę

Komórka nie może 
połączyć się z serwerem 
chmury【Internet】

Sprawdź połączenie internetowe mobile 3G/4G lub 
WiFi 

Komórka nie 
wyświetla widoku na 
żywo【Internet】

Pasmo internetowe nie jest wystarczające dla 
wysyłania lub ściągania komórkowego poprzez 
kamera

Zapomniałem hasła 
kamera

Wejdź do menu ustawień kamera i wybierz 
[Settings] [Factory Reset], aby zresetować.

Rozwiązywanie problemów
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Sytuacja Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można włączyć 
kamera Słaba bateria. Naładuj baterię

Kamera jest 
zamarznięty

Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby 
wymusić wyłączenie; wciśnij ponownie, aby włączyć 

Kamera nie nagrywa
• Brak karty microSD lub karta microSD zapełniona 
• Karta microSD nie jest rozpoznawana  
• Sformatuj kartę microSD lub wymień

Kamera nie może 
połączyć się z AP lub 
serwerem chmury

 • Nazwa logowania lub hasło nieprawidłowe  
 • Słaby sygnał WiFi lub brak sygnału 
 • Serwer chmury niedostępny  
 • Zablokowanie przez zaporę

Komórka nie może 
znaleźć kamera
【Local】 

• WiFi dla kamera jest wyłączone lub brak zasięgu 
• Wyłączona funkcja Mobile WiFi 
• Użytkownicy iOS nie wybierają nazwy kamera  
   w ustawieniach Wi-Fi 
• Klepnij przycisk [Refresh] na [Blaupunkt Mobile  
   DVR Control]

Komórka nie 
wyświetla widoku na 
żywo【Local】

• Słaby sygnał WiFi
• Kamera jest w trakcie nagrywania
• Kamera jest angażowany przez inną komórkę

Komórka nie może 
połączyć się z serwerem 
chmury【Internet】

Sprawdź połączenie internetowe mobile 3G/4G lub 
WiFi 

Komórka nie 
wyświetla widoku na 
żywo【Internet】

Pasmo internetowe nie jest wystarczające dla 
wysyłania lub ściągania komórkowego poprzez 
kamera

Zapomniałem hasła 
kamera

Wejdź do menu ustawień kamera i wybierz 
[Settings] [Factory Reset], aby zresetować.

Włóż odbiornik GPS do swego urządzenia i rozpocznij 
nagrywanie plików.

Rozpoczynamy   

• Wciśnij , aby wybrać swoją kartę SD.(Pliki wideo z karty SD można  
   odczytać tylko z pomocą aplikacji Unieye Map) 

• Wciśnij , aby wyregulować głośność twojego wideo.

• Wciśnij  , aby przewinąć do przodu/odtwarzać/
   zatrzymać/ cofnąć twoje wideo.

1. Widok Google Maps 

• Początek i koniec wideo będą zaznaczone na mapie.

Obsługa Unieye Map    

1. Obsługa sprzętu     

1. Wyjmij kartę SD ze swojego urządzenia i włóż do czytnika kart  
     komputera.
2. Kliknij “Unieye Map ” i uruchom na swoim komputerze.
3. Aby skorzystać z widoku Google Maps, wymagane jest czynne 
     połączenie internetowe.

2. Obsługa oprogramowania     
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2.  Licznik szybkości    
•  Pokazuje szybkość odtwarzania twojego wideo.
•  Wciśnij   , aby wybrać skalę licznika w  
   kilometrach na godz.
• Wciśnij   , aby wybrać skalę licznika w 
   milach na godz.

3. Kompas    
•  Pokazuje kierunek odtwarzania zapisanego  
    filmu wideo. 

4. Kalendarz    
•  Wciśnięcie  : powoduje przejście do następnego miesiąca.
•  Wciśnięcie : powoduje przejście do poprzedniego miesiąca.
•  Wciśnij datę kalendarza, zapisane filmy pokazują datę na 
   liczniku 24-godzinnym.
•  Kliknięcie na linie koloru powoduje wyświetlanie wideo.

Długość klipu wideo 60 minut 24 godziny
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5.  Tryb PIP      
•  W trybie okna, wciśnij  , aby zmienić widok na pełnoekranowy.
•  Widokiem domyślnym jest widok pełnoekranowy: wideo w widoku  
    głównym, mapa w widoku zmniejszonym. 
•  W trybie pełnoekranowym, wciśnij  , aby wrócić do widoku  
    okna.

6.  Przełącznik PIP      
•  Wciśnij  , aby przejść do mapy w głównym oknie, wideo  
    przejdzie do okna zmniejszonego.
•  Wciśnij  ponownie, aby wrócić do poprzedniego widoku.
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