
 

 



 

 

  



 

Prawa autorskie 

www.navroad.com 

 

Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. 

 

Mamy nadzieję, że urządzenie NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu 

udanych treningach i podróżach. 

 

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą 

instrukcją, aby dokładnie poznać swoje urządzenie. 

 

Jeżeli pojawią się wątpliwości dotyczące Twojego urządzenia, albo 

wrażenie, że niniejsza instrukcja obsługi nie jest kompletna, prosimy 

zwrócić się do sprzedawcy lub bezpośrednio do nas. 

 

Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby z niej 

korzystać. 

 

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na www.navroad.com w 

dziale DO POBRANIA. 
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Wprowadzenie 

Korzystanie z instrukcji obsługi 

Niniejsza instrukcja dostarcza informacji jak korzystać z urządzenia. 

Znajdziesz w niej ważne informacje , metody uruchamiania różnych 

funkcji i inne. Definicje są następujące: 

 

 

Uwagi: prezentują alternatywne opcje bieżącej funkcji, menu 

lub podmenu. 

 

Wskazówki: dostarczają informacji o metodach 

wykorzystania danej funkcji. 

 

Ważne: wyjaśniają działanie bieżącej funkcji, mogące mieć 

wpływ na wydajność. 

 

Ostrzeżenia: dostarczają ważnych informacji 

zapobiegających utracie danych lub funkcjonalności oraz 

zapobiegających uszkodzeniu urządzenia. 

 

  



 

Bezpieczeństwo 

 

Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i 

przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa 

ryzyko wypadku i może doprowadzić do obrażeń. 

 

1. Zasilanie - Używaj tylko ładowarki znajdującej się w zestawie lub 

dedykowanej ładowarki NavRoad. Użycie innej ładowarki, może 

spowodować uszkodzenie lub pożar. 

2. Demontaż - Nie demontuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia. 

3. Instalacja - Nie instaluj urządzenia w pobliżu wody (bez 

dedykowanej wodoodpornej obudowy), źródeł ciepła, 

zanieczyszczeń, oleju itp., aby uniknąć wypadku, pożaru i porażenia 

prądem. 

4. Bezpośrednie nasłonecznienie - Unikaj narażania urządzenia oraz 

akcesoriów na bezpośrednie nasłonecznienie. Może to spowodować 

jego przegrzanie. 

5. Płyny - Trzymaj urządzenie z dala od płynów. 

6. Przebudowywanie - Samodzielne przebudowywanie urządzenia 

może spowodować jego uszkodzenie oraz powoduje utratę 

gwarancji. 



 

Środki ostrożności 

Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia 

1. Upewnij się, że podczas instalacji urządzenie jest wyłączone. 

2. Nie przechowuj i nie używaj urządzenia w bardzo niskich lub bardzo 

wysokich temperaturach, gdyż może to doprowadzić do jego 

uszkodzenia. 

 

Normalne użytkowanie 

Czyszczenie urządzenia 

Do czyszczenia urządzenia używaj ściereczki z mikrofibry dołączonej do 

zestawu. Nie używaj chemicznych środków czyszczących i 

rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe części. 

Ochrona urządzenia 

1. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody i wilgoci. Urządzenie 

nie jest wodoodporne. Dostępna jako akcesorium wodoodporna 

obudowa zapewnia wodoodporność do głębokości 30 metrów 

przez nie dłużej niż 60 minut. 

2. By uniknąć kradzieży, nie zostawiaj urządzenia w widocznym 

miejscu, gdy wysiadasz z samochodu. 

3. Nie dopuść do upadku urządzenia. 



 

Połączenie z komputerem 

Urządzenie można połączyć z komputerem w trzech trybach. Pytanie o 

wybór jednego z nich pojawia się na ekranie urządzenia po podłączeniu 

urządzenia do komputera. 

 

1. Tryb pamięci USB - urządzenie działa jak zewnętrzny dysk 

(wykorzystuje w tym celu włożoną do urządzenia kartę 

pamięci). W tym trybie możemy przeglądać zapisane na karcie 

pamięci wideo i zdjęcia  

2. Tryb kamery PC – urządzenie działa jako kamera internetowa 

dla komputera PC. W tym trybie możemy wykorzystać 

urządzenie do prowadzenia wideorozmów przy użyciu 

popularnych komunikatorów dla komputerów PC. 

3. Tryb ładowania – w tym trybie pomimo aktywnej transmisji 

danych urządzenie nie komunikauje się z komputerem i 

wykorzystuje przewód USB wyłącznie do ładowania. 

Karta pamięci 

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™, microSDHC™ i 

microSDXC™.  Jest ona niezbędna do prawidłowej rejestracji obrazu i 

dźwięku przez urządzenie. 

  



 

Instalowanie /wyjmowanie karty pamięci 

 

W zależności od zakupionej wersji, Twoje urządzenie może nie 

być wyposażone w kartę pamięci. Kartę można włożyć tylko w 

jeden sposób – równolegle do ścianek czytnika kart. Karty nie 

wolno wyjmować podczas korzystania z niej. Aby wyjąć kartę, 

delikatnie naciśnij górną krawędź karty aż do zwolnienia zaczepu, 

a następnie wyciągnij ją z czytnika. 

 

Urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 64 GB. 

 

  



 

Elementy urządzenia 

  

Obiektyw kamery 

Przyciski 

„W górę” 

i „W dół” 

Przycisk 

POWER / 

MODE 

(włącznik) 

Żółta dioda LED 

Przycisk OK 

Głośnik 

Klapka baterii 



 

  

Mikrofon 

Gniazdo karty pamięci 

Gniazdo microUSB  

Gniazdo micro HDMI  



 

  

Wyświetlacz LCD 

Czerwona 

dioda LED 
Niebieska 

dioda LED 



 

Poniższe zdjęcie prezentuje lokalizację klawiszy w wodoodpornej 

obudowie będącej elementem zestawu. 

  

Zatrzask 

wodoodpornej 

obudowy 

Przycisk OK 

Obiektyw kamery 
Przycisk 

POWER / 

MODE 

(włącznik) 



 

Akcesoria 

Akcesoria w zestawie 

 

 

Wodoodporna  Uchwyt       Szybka     Kabel  Ładowarka  Uchwyt 

  obudowa   rowerowy  niewodoodporna USB    sieciowa    sam. 

 

 

 

 

Ładowarka    Zapasowa     Pilot    Ściereczka 

  Sam.        bateria 

 

 
Zestaw akcesoriów dodatkowych 



 

Przykłady zastosowań 
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Diody LED 

 

Urządzenie posiada trzy diody LED, a każda z nich posiada funkcję 

informacyjną. 

 

Dioda niebieska 

Jej ciągłe świecenie informuje o gotowości urządzenia do pracy. Podczas 

nagrywania materiału wideo dioda miga. 

 

Dioda czerwona 

Dioda świeci nieprzerwanie gdy urządzenie podłączone jest do źródła 

zasilania i trwa ładowanie baterii. Dioda wyłącza się gdy urządzenie jest 

naładowane. 

 

Dioda żółta 

Dioda miga gdy włączony został moduł Wi-Fi, a kamera oczekuje na 

połączenie. Gdy połączenie zostanie nawiązane, a urządzenie sparowane z 

aplikacją mobilną – dioda będzie świecić nieprzerwanie. 

 

 

 

  



 

Tryby pracy urządzenia 

 

Urządzenie funkcjonuje w pięciu podstawowych trybach, pomiędzy 

którymi przemieszczamy się poprzez przyciśnięcie przycisku POWER / 

MODE. Każdy z nich został opisany poniżej. 

 

Nagrywanie wideo 

 

Jest to podstawowy tryb pracy urządzenia, w którym zawsze uruchamia 

się ono domyślnie. Tryb ten umożliwia nagrywanie materiałów filmowych, 

a jego aktywnośc symbolizuje ikona kamery filmowej w lewym górnym 

rogu ekranu. Aktualnie wybrana rozdzielczość i ilośc klatek na sekundę 

prezentowana jest tuż obok. Dalej wyświetlane są: ilość wolnego miejsca 

na karcie microSD™, wskaźnik informujący o obecności karty, działaniu 

modułu Wi-Fi oraz wskaźnik naładowania baterii. W dolnej części ekranu 

wyświetlana jest aktualna data i czas, gdy urządzenie pozostaje bezczynne 

lub aktualny licznik nagrywania (tzw. timecode) oraz dodatkowe wskaźniki 

informujące o aktywacji funkcji spec. dla tego trybu podczas nagrywania. 

 

  



 

Aparat fotograficzny 

 

Tryb ten umożliwia wykonywanie zdjęć, które będą zapisywane na karcie 

pamięci, a jego aktywność symbolizuje ikona aparatu fotograficznego w 

lewym górnym rogu ekranu. Aktualnie wybrana rozdzielczość 

prezentowana jest tuż obok. Dalej wyświetlane są: ilość wolnego miejsca 

na karcie microSD™, wskaźnik informujący o obecności karty, działaniu 

modułu Wi-Fi oraz wskaźnik naładowania baterii. W dolnej części ekranu 

wyświetlana jest aktualna data i czas oraz dodatkowe wskaźniki 

informujące o aktywacji funkcji specjalnych dla tego trybu. 

 

Zwolnione tempo 

 

W tym trybie rejestrowanych jest więcej klatek w ciągu sekundy (60 dla 

rozdzielczości 1080p lub 120 dla rozdzielczości 720p), jednakże efektem 

nagrywania w tym trybie nie jest większa płynność materiału, a jego 

odtwarzanie w zwolnionym tempie - niezależnie od ilości klatek 

zarejestrowanych w ciągu sekundy ilość wyświetlanych zawsze wynosi 30.  

 

  



 

Przeglądarka nagrań 

W tym trybie możemy przeglądać zapisane na karcie pamięci nagrania i 

zdjęcia bezpośrednio na ekranie urządzenia. 

 

UWAGA! Odtworzenie materiałów w najwyższych 

rozdzielczościach bezpośrednio na urządzeniu może nie być 

możliwe. 

Ustawienia 

Poniżej opisano każdy z elementów menu ustawień. 

 

Rozdzielczość wideo 

W tej sekcji decydujemy o rozdzielczości i ilości klatek na sekundę w jakiej 

mają być zapisywane nagrania. 

Nagrywanie dźwięku 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje nagrywanie nie tylko obrazu ale i 

dźwięku. Jej odznaczenie wyłączy wbudowany mikrofon. 

Film pokl. (time-lapse) 

Włączenie tej funkcji aktywuje nagrywanie w trybie filmu poklatkowego. 

Oznacza to, że jedna klatka filmu będzie rejestrowana co zadaną w 

ustawieniu ilość sekund. 

  



 

Nagrywanie w pętli 

Dzięki tej opcji nagrywany materiał będzie dzielony na części o zadanej 

długości. Dodatkowo po zapełnieniu karty pamięci urządzenie skasuje 

najstarsze nagranie i będzie kontynuowało zapis. Funkcja ta jest niezwykle 

przydatna gdy wykorzystujemy urządzenie jako rejestrator trasy. 

Zwolnione tempo 

Ta opcja pozwoli zdecydować czy podczas korzystania z trybu „Zwolnione 

tempo” dostępnego w menu głównym rejestrowany obraz będzie miał 

większą rozdzielczość (1080p, 60 fps) czy też większą płynność obrazu 

(720p, 120 fps). 

Rozdzielczość zdjęć 

W tej sekcji wybieramy ilość megapikseli jaka jest używana przez sensor 

podczas robienia zdjęć. 

 

UWAGA! Należy pamiętać iż opcje 12 Mpix oraz 16 Mpix 

rejestrują obraz z użyciem interpolacji. Realna rozdzielczość 

sensora to 8 megapikseli. 

Samowyzwalacz 

Ta opcja decyduje o czasie po jakim samowyzwalacz w trybie aparatu 

fotograficznego wykona zdjęcie. 

Seria autom. 

Po wybraniu opcji Seria automatyczna aparat zacznie wykonywać zdjęcia 

co tyle sekund ile zostanie w niej ustawione. 

  



 

Seria zdjęć 

Dzięki tej funkcji naciskając przycisk OK w trybie aparatu fotograficznego 

w ciągu sekundy zostanie wykonane tyle zdjęć ile zostanie wybrane w tej 

sekcji. 

Ekspozycja 

W tej sekcji możemy dokonać korekty ekspozycji. 

Balans bieli 

Dzięki tej opcji dopasujemy balans bieli do aktualnych warunków 

oświetleniowych. Domyślnie ustawiony jest tryb automatycznego balansu 

bieli. 

Wi-Fi 

Ta opcja włącza moduł Wi-Fi niezbędny do komunikacji z aplikacją 

mobilną w smartfonie z systemem Android lub iOS. 

Odwrócony obraz 

Ta funkcja, zgodnie z jej nazwą, odwraca obraz z oka kamery. Jest to 

przydatne, gdy jedyną możliwością skorzystania z kamery jest ustawienie 

jej w pozycji „do góry nogami”. 

Tryb rejestratora 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, iż urządzenie będzie uruchamiać się 

automatycznie po podaniu zasilania (przy podłączonej ładowarce 

samochodowej – po włączeniu silnika) oraz automatycznie rozpoczynać 

nagrywanie. 

  



 

Częstotliwość źródła światła 

Ta opcja pozwala dopasować częstotliwość migania zewnętrznych źródeł 

światła. 

Wskaźnik LED 

Ta opcja pozwala włączyć lub wyłączyć niebieską diodę LED. 

Wygaszacz ekranu 

Tutaj ustawiamy czas nieaktywności po jakim ekran urządzenia wyłączy się 

automatycznie. 

Automatyczne wyłączanie 

Tutaj ustawiamy czas nieaktywności po jakim urządzenie wyłączy się 

automatycznie. 

Stempel czasu 

Włączenie tej opcji sprawi, że na materiale wideo dodatkowo będzie 

umieszczona informacja o dacie i godzinie nagrania. 

Język 

Pozwala zmienić język interfejsu kamery. 

Data i czas 

Tutaj ustawiamy datę oraz godzinę. 

 

Czas może zostać zsynchronizowany automatycznie przy użyciu 

aplikacji mobilnej zainstalowanej na smartfonie połączonym z 

urządzeniem. 

  



 

Formatowanie 

Ta opcja pozwoli sformatować kartę pamięci by przygotować ją do 

poprawnej współpracy z kamerą. 

Ustawienia fabryczne 

Wybranie tej opcji przywróci urządzenie do ustawień fabrycznych. 

Wersja oprogramowania 

Wyświetla informacje o wersji oprogramowania sprzętowego.  



 

Funkcje klawiszy 

W poniższej tabeli przedstawiono funkcje klawiszy w danym trybie pracy. 

 

 POWER / 

MODE 
OK W górę W dół 

Nagrywanie wideo 

Zmiana 

trybu 

pracy 

Rozpocznij / 

zatrzymaj 

nagrywanie 

Włącz 

moduł 

Wi-Fi 

Włącz / 

wyłącz 

mikrofon 

Aparat 

fotograficzny 

Zmiana 

trybu 

pracy 
Zrób zdjęcie 

Włącz 

moduł 

Wi-Fi 

- 

Zwolnione tempo 

Zmiana 

trybu 

pracy 

Rozpocznij / 

zatrzymaj 

nagrywanie 

Włącz 

moduł 

Wi-Fi 

Włącz / 

wyłącz 

mikrofon 

Przeglądarka 

nagrań 

Zmiana 

trybu 

pracy 

Odtwarzaj / 

zatrzymaj 

Poprzedni 

plik 

Następny 

plik 

Ustawienia Następna 

kategoria Wybierz 
Przejdź w 

górę 

Przejdź w 

dół 

  



 

 

Przytrzymanie przycisku POWER / MODE w dowolnym trybie 

wyłączy urządzenie. 

 

Pilot 

Dzięki dołączonemu do zestawu pilotowi możemy sterować urządzeniem 

bez potrzeby fizycznego dostępu do klawiszy. Wciśnięcie szarego 

przycisku rozpocznie nagrywanie materiału wideo, a jego ponowne 

wciśnięcie podczas nagrywania - zatrzyma je. Z kolei wciśnięcie przycisku 

czerwonego naciśnie spust migawki i wykona zdjęcie. 

 

Jeżeli urządzenie znajduje się aktualnie w innym trybie pracy po 

naciśnięciu stosownego przycisku przełączy się ono we właściwy 

tryb. 

 

UWAGA! Wykonanie zdjęcia podczas nagrywania wideo 

zatrzyma nagrywanie. By ponownie rozpocząć nagrywanie 

należy po wykonaniu zdjęcia nacisnąć szary przycisk. 

 

  



 

Wi-Fi 

Urządzenie posiada moduł Wi-Fi dzięki któremu może połączyć się ze 

smartfonem wyposażonym w dedykowaną aplikację mobilną 

umożliwiającą sterowanie urządzeniem z jej poziomu jak i przeglądanie 

wcześniej zapisanych materiałów i udostępnianie ich w mediach 

społecznościowych. 

 

By uaktywnić połączenie sieciowe należy w trybie Nagrywanie wideo, 

Aparat fotograficzny lub Zwolnione tempo nacisnąć przycisk W górę 

lub włączyć Wi-Fi w menu Ustawienia. Nowa sieć pojawi się na liście 

odnalezionych sieci w Twoim smartfonie – należy ją wybrać by sparować 

urządzenia. Domyślne hasło do sieci to 1234567890. 

 

Aplikację można pobrać skanując właściwy kod QR. 

 

      
            Wersja dla Androida     Wersja dla iPhone’a 



 

Ochrona środowiska 

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą 

Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie 

z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej 

zbiórce i recyclingowi w wyznaczonych punktach. 
Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, 

negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia 

ludzkiego. 

System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi 

przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. 

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, 

zakładzie oczyszczania lub sklepie, 

w którym produkt został zakupiony. 

 

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego 

Podejścia" Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień 

związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną 

zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, 

które powinny zostać wykryte i wyeliminowane. 

  



 

Ważne informacje 

Stale pracujemy nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli. 

Dlatego zawsze możliwa jest zmiana formy, wyposażenia, funkcjonalności 

dostarczanych urządzeń. Z danych, rysunków, zdjęć i opisów zawartych w 

niniejszej instrukcji nie mogą wynikać żadne roszczenia. Rysunki i zdjęcia 

mogą się różnić w szczegółach od rzeczywistego wyglądu i służą tylko do 

przedstawienia zasady. Zastrzegamy sobie prawo zmian. 

 

Urządzenia zostały przetestowane z dużą liczbą dostępnych na rynku 

produktów i mediów. Mimo to, w poszczególnych sytuacjach może się 

zdarzyć, że pojedyncze urządzenie i pliki audio/wideo nie zostaną 

zidentyfikowane lub w określonych warunkach nie będą odtwarzane lub 

będą odtwarzane nieprawidłowo czy też w ograniczonym zakresie. 

 

W przypadku awarii urządzenia i związanym z tym brakiem możliwości 

korzystania z urządzenia producent nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek spowodowane tym straty lub niedogodności. 

 

Ten dokument jest dostarczany użytkownikowi w aktualnej postaci. 

Chociaż podczas przygotowywania tej instrukcji maksymalnie 

przykładano się do przedstawienia dokładnych informacji i uniknięcia 

błędów, istnieje możliwość wystąpienia nieścisłości technicznych lub 

błędów korektorskich, za które producent nie bierze odpowiedzialności. 



 

Niniejszy przewodnik lub jakakolwiek jego część nie mogą być 

reprodukowane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie bez 

wcześniejszej pisemnej zgody. 
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Thank you for purchasing this model. 

 

We hope, that NavRoad device will accompany many of your successful 

workouts and journeys. 

 

Make sure to read through the manual before using it.  

 

If any doubts about your device will appear or impression that present 

manual is not complete, please turn to your dealer. 

 

Keep the manual within reach of your hand, as it is necessary to refer to it 

when using your device.. 

 

The most up to date version of this manual is at www.navroad.com in 

DOWNLOAD section. 

 

version 1.0 



 

 

Introduction 

Understanding this User’s Manual 

In this manual, you’ll find text that is set apart from the rest. These are 

intended to point out important information. The definitions for these 

methods are as follows: 

 

 

Notes: Presents alternative options for the current feature, menu, 

or sub-menu. 

 
Tips: Provides quick or innovative methods, or useful shortcuts. 

 

Important: Points out important information about the current 

feature that could affect performance. 

 

Warning: Brings to your attention important information to 

prevent loss of data or functionality, or even prevent damage to 

your device. 

 

  



 

Safety Information 

Please read and follow the safety precautions below. Failure to follow 

the instructions below may increase your risk of collision and 

personal injury. 

 

1. Power Supply Use Power adaptor provided with the device or 

dedicated NavRoad charger to avoid trouble. Otherwise it may cause 

defect or fire. 

2. Dismantle Do not dismantle or disassemble the device to avoid defect 

or trouble. 

3. Installation Do not install the device nearby water (without dedicated 

water-proof case), heat, dust, oil, and so forth to avoid accident, fire, 

and electric shock. 

4. Direct Ray of Sun Light Do not expose this advice directly to the sun 

light. It may cause over-heating. 

5. Liquid Keep the device away from liquid substance like water or drinks. 

6. Remodeling or Rebuilding Remodeling or rebuilding of the device 

may cause defect of functions. 



 

Safety Information 

Precaution in regard to using the device 

1. Please make sure that the power is off when you install the device. 

2. Do not store or use the device in extremely low or high temperatures, 

as it may damage it. 

 

Normal care 

Cleaning the Unit 

Clean the unit using included microfiber cloth. Avoid chemical cleaners and 

solvents that can damage plastic components. 

Protecting your myCAM 

- Do not expose the unit to water or other forms of moisture; the NavRoad 

device is not waterproof. Waterproof case, which is available as accessory, 

assures 30 meters waterproof, no longer than 60 minutes. 

- To avoid theft, do not leave your device in plain sight when you leave your 

vehicle. 

- Avoid to drop the device. 

  



 

Connection with PC 
Device can be connected to your PC in three modes. Mode selection screen 

will appear on the screen after connecting the device to PC. 

 

1. USB mode – device works as an external USB drive (it uses 

memory card inserted into device’s slot for this). In this mode we 

can browse videos and photos saved on memory card.  

2. PC camera mode – device works as standard PC camera. In this 

modewe can use device to make videocalls in popular PC 

communication apps. 

3. Charging mode – in this mode, in spite of active data transmission, 

the device will not communicate with PC and will use the USB 

cable only as a charger. 

 

 

Memory card 

Device supports microSD™, microSDHC™ and microSDXC™ memory cards. 

Memory card is necessary for proper picture and sound recording. 

 

  



 

Inserting / removing memory card 

MicroSD memory card may be an optional accessory, depending on 

version. To use memory card insert it to card reader in the device. 

There is only one way to insert the card. 

Do not remove the card when it is used. To remove the card, press 

it’s top to release the latch, than slide it out. 

 

Device supports memory cards up to 64 GB. 

  



 

Parts and functions 

  

Camera lens 

„Up” and 

„Down” 

buttons 

POWER / 

MODE 

button 

Yellow LED 

OK button 

Speaker 

Battery cover 



 

  

Microphone 

Memory card slot 

MicroUSB slot  

Micro HDMI slot 



 

  

LCD screen 

Red LED 

Blue LED 



 

The picture below shows buttons location in a waterproof case which is part of 

set.  

Latch of 

waterproof case 

OK button 

Camera lens 

POWER / 

MODE 

button 



 

Accessories 

Bundled Accessories 

 

 

 Waterproof    Bicycle    Non-waterproof     USB       AC      Car 

    case       mount         window        cable    charger   holder 

 

 

 

 

    Car        Spare      Remote     Cloth 

  charger      battery                

 

 
Additional accessories set 

 



 

Usage examples 
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           +          +                =  

 



 

 

 

              +                          =  

  



 

LEDs 

 

The device has three LEDs, and each of them has an informative function. 

 

Blue LED 

Continuous light informs that devices is ready to work. During video material 

recording the blue LED is blinking. 

 

Red LED 

LED lights continuously when device is plugged in to power source and 

battery is charging. LED goes off when device is fully charged. 

  

Yellow LED 

LED blinks when Wi-Fi module is turned on and camera awaits for connection 

When connection is established and device is paired with mobile app – LED 

starts light continuously. 

 

 

 

  



 

Work modes 

Deviceoperates in five basic modes, between which we move by pressing the 

POWER / MODE button. Each mode is described below. 

 

Video recording 

This is the basic mode of operation, which always starts by default. This mode 

allows you to record footage, and its activity is indicated by film camera icon in 

the upper left corner of the screen. The currently selected resolution and the 

number of frames per second is presented nearby. Next the amount of free 

space on the microSD™ card, an indicator of memory card presence, work of 

Wi-Fi module and battery charge indicator are displayed. In the bottom of the 

screen current date, when the device is idle, or timecode, when device is 

recording material are displayed. 

 

Camera 

This mode allows you to take photos that will be saved on the memory card, 

and its activity is indicated by the camera icon in the upper left corner of the 

screen. The currently selected resolution is presented nearby. Next the amount 

of free space on the microSD ™, an indicator of memory card presence, work 

of Wi-Fi module and battery charge indicator are displayed. In the bottom of 



 

the screen current date, when the device is idle, or timecode, when device is 

recording material are displayed. 

 

Slow motion 

In this mode, more frames per second are recorded (60 for 1080p or 120 for 

720p), but the effect of recording in this mode is not better material 

smoothness, but it’s slow motion playback. Regardless of the amount of 

frames recorded in one second, it’s playback amount is always 30. 

 

Recordings browser 

In this mode you can view videos and photos stored on the memory card 

directly on the device’s screen. 

 

WARNING! It may not be possible to playback videos in very high 

resolution directly on device’s screen. 

 

  



 

Settings 

Every single settings elment is described below. 

 

Video resolution 

In this section, we decide about the resolution and framerate at which 

recordins will be saved. 

Recording Sound 

Checking this option will result in recording not only video but also audio. 

Unchecking will disable built-in microphone. 

Time-lapse 

Enabling this feature activates the recording mode Time-lapse movie. This 

means that one frame of the movie will be recorded at a predetermined set 

number of seconds. 

Loop Recording 

With this option, the recorded material will be divided into parts of a given 

length. In addition, when the memory card will be full, the device will delete 

the oldest recording and the recording will be continiued. This feature is 

extremely useful when you use the device as a DVR. 

Slow Motion 

This option will allow you to decide whether in „Slow motion mode” the 

recorded material will have greater resolution (1080p, 60 fps) or better 

smoothness (720p, 120 fps). 

  



 

Photo resolution 

In this section you select amount of megapixels that are used during taking 

photos. 

 

WARNING! Please note that the 12 Mpix and 16 Mpix options will 

save image using interpolation. The real sensor resolution is 8 

megapixels. 

Timed 

This option determines the time after which the self-timer in camera mode will 

take a picture. 

Auto 

When you select this option camera will take a picture every selected amount 

of seconds. 

DramaShot 

With this function, by pressing the OK button in camera mode within one 

second as many pictures as you choose here will be taken. 

Exposure 

In this section, we can make exposure compensation. 

White Balance 

With this option, we can adjust the white balance to the current light 

conditions. Auto white balance is set by default. 

Wi-Fi 

This option turns on the Wi-Fi module which is needed for Android or iPhone 

mobile app connection. 



 

Image Rotation 

This function, as its name indicates, flips the image from the camera's eye. This 

is useful when the only way to take advantage of the camera is to mount it 

"upside down". 

Driving Mode 

Selecting this option will result that unit will start automatically after plugging 

it to the power source (when connected to a car charger - after ignition) and 

automatically start recording. 

Light Source Frequency 

This option allows you to adjust the external light sources flashing frequency. 

LED Indicator Light 

This options allow to enbale or disable blue LED. 

Auto Screensaver 

Here we can set idle time after which device will turn off screen automatically. 

Auto Shutdown 

Here we can set idle time after which will turn off automatically. 

Time Watermark 

Enabling this option will hardcode date and time watermark on recorded 

video. 

Language 

Allows to change language of camera’s interface. 

Date-Time 

Here date and time can be set. 

 

 



 

 

Time can by synchronized automatically by using mobile app 

installed on smartphone that is connected with device. 

 

Format 

This option allows to format memory card to prepare it for proper cooperation 

with camera. 

Reset To Factory Settings 

By selecting this option you will reset device to it’s factory settings. 

Firmware Version 

Wyświetla informacje o wersji oprogramowania sprzętowego.  



 

Button functions 

The following table shows the button functions in specific work modes. 

 

 POWER / 

MODE 
OK Up Down 

Video recording 

Change 

work 

mode 

Start / Stop 

recording 

Turn on 

Wi-Fi 

module 

Enable / 

disable mic. 

Camera 

Change 

work 

mode 

Take a photo 

Turn on 

Wi-Fi 

module 

- 

Slow motion 

Change 

work 

mode 

Start / Stop 

recording 

Turn on 

Wi-Fi 

module 

Enable / 

disable mic. 

Recordings 

browser 

Change 

work 

mode 

Play / Stop Previous file Next file 

Settings 
Next 

section 
Select Up Down 

 

 

 

Press and hold POWER / MODE button in any work mode to turn 

off the device. 

 



 

Remote 

With the included remote you can operate the device without physical access 

to the buttons. Pressing the gray button will start recording video and 

pressing it again while recording – will stop it. On the other hand, pressing the 

red button is pressed the shutter button and take a picture. 

 

If the device is currently in a different mode, pressing the appropriate 

button will switch it to the correct mode. 

 

WARNING! Taking a photo during video recording will stop the 

recording proces. To start recroding once again, after taking a picture, 

press the gray button.  



 

Wi-Fi 

Device is equipped with built-in Wi-Fi module through which it can connect 

with smartphone with dedicated mobile app installed. The mobile app  allows 

to control device and browsing saved materials and sharing them in social 

media. 

 

To enable network connection you need to be in Video Recording, Camera or 

Slow motion mode and press the Up button or enable Wi-Fi in Settings 

menu. New network will appear on the network list in your smartphone – you 

need to select it to pair devices. Default password is 1234567890. 

 

App can be downloaded by scanning QR code below. 

 

      
                    Android               iPhone 

 

  



 

Important information 

We are constantly working on the further development of all types and 

models. Therefore changes to the form of equipment, functionality of 

delivered devices are always possible. Data, drawings, photographs and 

descriptions contained in this manual may not involve any claim. Drawings and 

photos may differ in detail from the actual and serve only as an explanation of 

principles. They are subject to change without notice. The devices were tested 

with a large number of available products and media. Nevertheless, in 

individual cases it may happen that a single device, and audio / video files can 

not be identified or under certain conditions can not be played back or will 

play improperly or in a limited way. 

In the case of equipment failure and the associated inability to use the device, 

manufacturer is not liable for any loss or inconvenience. 

This document is provided to you in its current form. Although the maximum 

of effort was applied to preparation of this manual to provide accurate 

information and prevent errors, there is a potential technical inaccuracies or 

proofreading errors, for which the manufacturer is not responsible. 

This guide, or parts thereof, may not be reproduced or distributed in any form, 

without the prior written consent. 
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