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Drogi Kliencie,
Jesteśmy Ci niezmiernie wdzięczni, że wybrałeś nas na swojego 
ulubionego sprzedawcę. Jesteś dla nas niezwykle ważnym i istotnym 
klientem, dlatego też możliwość służenia Ci jest dla nas wielkim 
zaszczytem.

Jako cała firma mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z doskonałej 
jakości naszych towarów i usług. Będziemy nadal dokładać 
wszelkich starań, aby w przyszłości sprostać Twoim najwyższym 
standardom i oczekiwaniom. Jesteśmy zdania, że to dzięki Twojemu 
stałemu wsparciu oraz poparciu każdego dnia z wielką ochotą 
bierzemy się do pracy.

Twoje wnioski i sugestie pomogły nam w dostosowaniu naszego 
biznesu do Twoich ściśle określonych wymogów. W dowód naszego 
uznania oferujemy dziś szereg nowych towarów dla lojalnych 
klientów takich jak Ty. Podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Bardzo Ci dziękujemy za wybór ORSKEY. Pamiętaj, że wszystkie 
zakupy ORSKEY objęte są roczną gwarancją. Napisz do nas, jeśli 
potrzebujesz dodatkowej pomocy.

Kontakt: 
Ameryka: support.us@orskey.com 
Europa: support.eu@orskey.com

Z wielką przyjemnością będziemy Ci służyć przez wiele lat. 
Z serdecznymi pozdrowieniami,
ZESPÓŁ ORSKEY
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PRZECZYTAJ... 
BARDZO WAŻNE
1.Przed użyciem wideorejestratora należy go ładować przez co najmniej dwie do 
trzech godzin, aby skutecznie mógł on zapisywać ustawienia.
2.Bezpłatnie wyślemy Ci nową przyssawkę lub samoprzylepny uchwyt 3M oraz 
inne akcesoria, jeśli zostaną uszkodzone lub się zagubią w okresie trwania 
gwarancji. Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pisząc na adres 
support@orskey.com.
3.Jeśli Twój pojazd ma długi rozstaw osi, za darmo otrzymasz od nas 
przedłużacz.
4.Jeśli podłączysz kamerę do portu USB w samochodzie, na ekranie może 
pojawić się komunikat 'Pamięć Masowa', wówczas będziesz musiał podłączyć 
oryginalną ładowarkę samochodową kamery.
Możesz też użyć specjalnego długiego kabla USB do zasilania. Dostarczony 
przez nas kabel USB służy tylko do odczytu danych. Kabel USB nie zapewnia 
stałego prądu, co powoduje, że tylna kamera nie będzie się poprawnie 
wyświetlać.
5.Aby zapewnić sobie nieprzerwane nagrywanie wideo podczas jazdy, wyłącz 
funkcję 'Wykrywanie Ruchu'.
6.Ustaw czułość czujnika przeciążenia na niską lub wyłącz go całkowicie. W 
przeciwnym razie plik wideo zostanie zablokowany, gdy Twój samochód zacznie 
hamować, nawet jeśli funkcja nagrywania w pętli wideorejestratora jest 
włączona. Aby zagwarantować sobie stabilne działanie produktu, formatuj kartę 
pamięci co najmniej raz na miesiąc.
7.Karty pamięci mają ograniczoną żywotność. Długotrwałe ich użytkowanie 
może spowodować brak możliwości przechowywania danych. W takim przypadku 
zaleca się nabycie nowej karty pamięci.
8.Nie zapomnij aktywować funkcji blokowania wideo. Jeśli masz film, który 
wymaga natychmiastowego zapisania, możesz go zlokalizować w trybie 
odtwarzania i zablokować, aby zapobiec jego nadpisaniu.
9.Jeśli chcesz wyłączyć ekran, przy jednoczesnym zachowaniu nagrywania przez 
wideorejestrator, wybierz w ustawieniach 'zapis ekranu', a wideorejestrator 
będzie kontynuować normalne nagrywanie.
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PRZECZYTAJ... 
BARDZO WAŻNE
10.Zakres temperatur otoczenia dla bezpiecznej pracy tego urządzenia 
wynosi od -10°C do 60°C. Przekroczenie tego zakresu temperatur może 
spowodować awarię produktu.
11.Jeśli chcesz skorzystać z 24-godzinnego monitoringu, musisz kupić 
zestaw do stałego montażu (BRAK W OPAKOWANIU). Podłączenie 
bezprzerwowego źródła zasilania bez upoważnienia może spowodować 
nieprawidłowe działanie pojazdu lub produktu. W przypadku problemów z 
montażem skonsultuj się z ekspertem.
12.Dlaczego przyssawka odłącza się po dłuższym użytkowaniu? Przy długim 
użytkowaniu mocowanie przyssawki ulega pogorszeniu w wyniku ciągłej 
ekspozycji na ekstremalne wahania temperatury, co skutkuje zmniejszeniem 
różnicy ciśnień wewnętrznych i zewnętrznych.
13.Jeśli pozostawisz swoją samochodową zapalniczkę włączoną, będzie ona 
podłączona do źródła zasilania po wyłączeniu samochodu i będziesz musiał 
ją wyłączyć ręcznie.
14.Upewnij się, że karta pamięci jest prawidłowo zainstalowana. W 
przeciwnym razie może ona wypaść lub spowoduje uszkodzenie gniazda na 
kartę.
15.Jeśli musisz obejrzeć wideo na komputerze, a odtwarzacz nie działa 
prawidłowo, użyj innego odtwarzacza. (Możesz użyć odtwarzacza 
multimedialnego VLC, odtwarzacza Pot lub odtwarzacza KM).
16.Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci upewnij się, że zasilanie jest 
wyłączone.
17.Unikaj używania tego produktu przez dłuższy czas przy niepracującym 
silniku, jeśli jest on bezpośrednio podłączony do systemu zasilania pojazdu, 
ponieważ spowoduje to utratę mocy akumulatora.
18.Unikaj narażania tego urządzenia na nadmierne wstrząsy lub wibracje, 
gdyż pozwoli to zapobiec jego uszkodzeniu lub awarii.
19.Nigdy nie montuj ani nie obsługuj tego produktu podczas prowadzenia 
pojazdu. Wykorzystuj go tylko w zakresie dozwolonym przez prawo.
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PRZECZYTAJ... 
BARDZO WAŻNE

CO ROBIĆ, JEŚLI ZOBACZYSZ KOMUNIKAT O BŁĘDZIE 
DOTYCZĄCYM KARTY PAMIĘCI?
1. Upewnij się, że korzystasz z wymaganej prędkości KLASY 10 i karty 
pamięci o pojemności 128GB lub mniejszej (Jeśli TAK, to...). NIE 
obsługuje kart Mikro SD o pojemności 256GB. Jeśli używasz karty 
pamięci o pojemności większej niż 32GB , musi ona być oryginalna i 
niezawodna, w przeciwnym razie produkt może nie działać. Testowane 
karty pamięci 64GB i 128GB działały idealnie. Niektóre karty pamięci 
niskiej jakości nie są obsługiwane. Najlepsza zalecana pojemność to 
32GB.

2. Sformatuj kartę pamięci w kamerze, przechodząc do ustawień 
systemowych.

3. Po sformatowaniu karty uruchom ponownie kamerę jako FAT32 na 
komputerze. Spróbuj włożyć kartę przed włączeniem wideorejestratora. 
Jeśli wideorejestrator nie wykryje karty, wyłącz kamerę i włóż kartę, a 
następnie włącz wideorejestrator.Jeśli błąd związany z kartą pamięci 
nadal występuje, oznacza to, że karta pamięci jest uszkodzona lub NIE 
jest oryginalna. Kartę najlepiej jest kupić w pobliskim sklepie 
elektronicznym, takim jak Best Buy, Stapies lub Office Depot, by mieć 
pewność, że otrzymujesz kartę pamięci, która jest w 100% oryginalna i 
zalecana. Unikaj kupowania kart pamięci w serwisie eBay lub innych 
zewnętrznych sprzedawców online, gdyż niemalże na pewno otrzymasz 
podrobioną kartę pamięci. Podróbki i ich opakowania wyglądają 
identycznie jak oryginalne, jednakże szybkość i wydajność karty 
pamięci są słabsze.

Jeśli NIE korzystasz z ORYGINALNEJ i MARKOWEJ szybkiej 
karty Micro KLASY 10 lub jeśli karta ma pojemność większą niż 
128GB, kamera wyświetli komunikat 'włóż C6 lub wyższą kartę'
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PRZECZYTAJ... 
BARDZO WAŻNE
P: Dlaczego wideorejestrator pokazuje komunikat 'Karta SD jest pełna'?
O: 1. NIE obsługuje kart Mikro SD o pojemności 256GB. Jest ograniczony do 
128GB pamięci. Jeśli takie karty pamięci są w użyciu, funkcja nagrywania w 
pętli zostanie wyłączona.
2.Zmniejsz czułość czujnika przeciążenia na niską lub całkowicie go wyłącz. Plik 
wideo zostanie szybko zablokowany, gdy samochód zahamuje, nawet jeśli 
funkcja nagrywania w pętli wideorejestratora jest włączona. Wejdź w tryb 
odtwarzania, aby odblokować wszystkie pliki, a następnie ponownie sformatuj.
3.Jeśli włączysz czujnik przeciążenia i tryb parkowania, zbyt wiele 
zablokowanych plików spowoduje zapełnienie karty. Wyłącz czujnik 
przeciążenia, wykrywanie ruchu i tryb parkowania.
4.Po zrzuceniu potrzebnego nam wideo na komputer sformatuj kartę pamięci. 
Gdy po sformatowaniu karta pamięci zostanie ponownie włożona do kamery, 
powinien pojawić się komunikat 'karta pamięci jest pełna'. Karta pamięci jest 
uszkodzona.
5.Jeśli używasz zupełnie nowej karty pamięci, napełni się ona po krótkim czasie 
nagrywania. Z drugiej strony ten rodzaj karty pamięci mógł zostać 
zaktualizowany, przez co funkcja nagrywania w pętli nie działa.
P: Jak długo wideorejestrator nagrywa wideo w pętli?
O: Wszystkie wideorejestratory ORSKEY nagrywają w sposób ciągły, nadpisują 
i zachowują najnowsze wideo. Na przykład karta pamięci 16GB może zapisać 
ostatnie 1.5~1.75 godziny materiału w najwyższej rozdzielczości z jednej 
kamery przedniej. Karta pamięci o pojemności 32GB może pomieścić 3.0~3.5 
godziny nagrań wideo w najwyższej rozdzielczości z jednej kamery przedniej. 
Dla przykładu, najwyższej jakości karta pamięci o pojemności 16GB może 
zapisać ostatnie 1.25~1.5 godziny materiału z przodu i z tyłu pojazdu. Z kolei 
karta pamięci o pojemności 32GB może pomieścić ostatnie 2.5~3.0 godziny 
wideo z przodu i z tyłu. Uwaga: Nie zapisuje filmów ze wszystkich przejazdów.
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PRZECZYTAJ... 
BARDZO WAŻNE
P: Dlaczego mój wideorejestrator przypadkowo się wyłącza?
O: Pierwszym wyjaśnieniem może być to, że zasilanie nie jest stabilne, należy 
prawidłowo podłączyć zasilacz. Innym powodem jest to, że karta jest pełna. 
Wówczas kamera nie ma wystarczającej ilości miejsca na zapisanie nowych 
plików i wyłącza się, przypominając o sformatowaniu karty. Zalecamy 
regularne formatowanie karty, aby przedłużyć jej żywotność.
P: Kamera się włącza i wyłącza podczas jazdy, dlaczego? 
O: Możliwe, że nie ma zasilania. Upewnij się, że ładowarka samochodowa jest 
prawidłowo podłączona do gniazda zapalniczki samochodowej i że zasilanie 
jest stale dostarczane. Jeśli problem nadal występuje, prawdopodobnie kabel 
zasilający ładowarki samochodowej jest uszkodzony. Skontaktuj się z nami, a 
wyślemy Ci zastępczą ładowarkę.

P: Dlaczego nie mogę włączyć kamery?
O:1) Na początku sprawdź, czy kamera jest uszkodzona. Wyjmij kartę 
pamięci, a następnie podłącz ładowarkę z wejściem USB (taką jak ładowarka 
do telefonu komórkowego) przez kabel USB i sprawdź czy kamera jest 
zasilana. Jeśli nie można jej włączyć, włóż igłę do otworu resetowania na 
dłużej niż trzy sekundy, a następnie naciśnij przycisk zasilania. Jeśli kamerę 
można włączyć, nie jest ona uszkodzona. Włóż ponownie i sformatuj kartę 
pamięci, by zobaczyć czy jest ona w stanie nagrywać. Jeśli sprzęt nadal nie 
odpowiada, prawdopodobnie jest uszkodzony. Prosimy o kontakt w celu 
wymiany.
2) Po drugie: Po zakończeniu pierwszego etapu testu przejdź do testu 
ładowania samochodu, jeśli kamera jest w dobrym stanie. Podłącz ładowarkę 
samochodową do zapalniczki i zasil kamerę. Jeśli ładowarka z reguły jest 
włączona, to tutaj jest uszkodzona. Prosimy o kontakt w celu wymiany.
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PRZECZYTAJ... 
BARDZO WAŻNE
3) Po trzecie, jeśli ładowarka samochodowa nie jest uszkodzona, karta 
pamięci może spowodować awarię samochodu. Jeśli karta pamięci została 
sformatowana, ale nadal nie nadaje się do użytku, wymień ją na inną kartę 
pamięci.

P: Dlaczego mój wideorejestrator automatycznie się włącza i wyłącza?

O: Ten wideorejestrator ma funkcję monitorowania parkowania. Jeśli 
włączysz tryb parkowania, wideorejestrator automatycznie się włączy i 
rozpocznie nagrywanie awaryjne przez 30 sekund, a następnie się wyłączy, 
gdy wewnętrzny czujnik przeciążenia wykryje wstrząs. Wyłącz tryb 
parkowania podczas jazdy i włącz na czas parkowania. Monitor parkowania 
pomoże Ci chronić pojazd po zaparkowaniu.

P: Dlaczego wideorejestrator nie nagrywa po włączeniu? 

O:1) Włóż kartę pamięci i sprawdź, czy nie jest ona uszkodzona.

2) Jeśli kupisz zarówno przednią, jak i tylną kamerę, powinieneś sprawdzić, 
czy wyświetlacz tylnej działa prawidłowo. Gdy przednia kamera wykryje błędy, 
to nie będzie w stanie normalnie nagrywać. (Sprawdź tylną kamerę.) Jeśli 
problemu nie można rozwiązać, odłącz tylną kamerę i skontaktuj się z nami, 
aby umówić się na wymianę.
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PRZECZYTAJ... 
BARDZO WAŻNE
Monitorowanie całodobowe：

Korzystaj z następujących metod w celu uzyskania 24-godzinnego 
monitorowania (użyj zestawu przewodowego).
1.Podłącz żółty przewód do BAT+, a po zakończeniu włącz funkcję 
wykrywania ruchu. Aktywuj funkcję monitorowania parkowania, a następnie 
ją dezaktywuj. Włączy się automatycznie i będzie kontynuować nagrywanie 
po wykryciu wibracji.
Uwaga: Połączenie rozładuje akumulator samochodu i spowoduje jego 
awarię.
2.Podłącz żółty kabel do ACC i włącz monitorowanie parkowania oraz 
funkcjonalność czujnika grawitacyjnego. Po wyłączeniu pojazdu funkcja 
monitorowania parkowania zostanie automatycznie aktywowana. Będzie 
nagrywać przez około 20 sekund po wibracji.
3.Podłącz zestaw żółtych przewodów do BAT+ i pozwól kamerze 
nieprzerwanie nagrywać przez 24 godziny, aż akumulator samochodowy 
osiągnie najniższe napięcie, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie.
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9

1

2
3
4

5 6 7

8
9
10
11

13 141215 16 17

1. Gniazdo Karty TF 2. Góra 3.Menu 4.Dół

7.Interfejs AV 8.OK

9. Tryb 12.Obiektyw 

16.Reset

5.Interfejs USB  6. Podstawa Stojaka

                                    10.Blokada     11.Zasilanie    

17.Otwory
13. Wyświetlacz 14. Głośnik  15. MIK  



10

Główne Funkcje

HDR (Szeroki Zakres Dynamiki): wył./wł. Wartość domyślna: wł.
Służy do regulacji jasności nagrań. Nadaje się do sytuacji słabego 
oświetlenia.
Nagrywanie w pętli: Kamera będzie cyklicznie nagrywać nowe filmy w 
ustawionym przedziale czasowym. Wyłączony/jedna minuta/trzy 
minuty/pięć minut. Wartość domyślna: Jedna minuta.
Wykrywanie ruchu: wł./wył. Wartość domyślna: Wyłączone. 
Rozpoczyna nagrywanie, gdy wykryje poruszające się obiekty w 
promieniu 3 metrów przed obiektywem, w przeciwnym razie 
przestanie nagrywać. Automatycznie rozpoczyna nagrywanie wideo i 
zatrzymuje nagrywanie, gdy nie występuje żaden dynamiczny ruch.
Monitorowanie parkowania: Kamera jest w stanie wyłączenia trybu 
parkowania. Kamera się automatycznie włączy i będzie nagrywać po 
wykryciu wibracji.
Czujnik Przeciążenia: Wyłączony/Niski/Średni/Wysoki. Wartość 
domyślna: Średni. Po wykryciu wstrząsów lub kolizji kamera 
automatycznie patrzy na nagrany materiał wideo. Pliki, które są 
zablokowane nie zostaną nadpisane.
Auto Wyłączenie Wyświetlacza: Wył./30 sekund/jedna minuta/dwie 
minuty.
Uwaga: Jeśli w określonym czasie kamera nie zostanie włączona, 
wyświetlacz się wyłączy w celu oszczędzania energii, lecz kamera 
nadal będzie nagrywać. Wartość domyślna: Wył.
Tryb Wygaszacza Ekranu: Pusty/Czas i Data. Czas i data mogą być 
wyświetlane w trybie wygaszacza ekranu.
Przełącznik Dźwięku: Wył./Wł. Możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk. 
Automatyczne wyłączanie: Wyłączone/jedna minuta/trzy minuty.
Wartość domyślna: Wyłączone. Gdy kamera nie nagrywa, 
automatycznie się wyłączy, jeśli przez pewien czas nie będzie żadnej 
aktywności.
Częstotliwość: 50Hz/60Hz - Wartość domyślna: 50Hz.
Wybierz odpowiednią częstotliwość AC w zależności od regionu.
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O tej Instrukcji
Informacje zawarte w tym dokumencie służą wyłącznie celom 
informacyjnym i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dokładamy 
wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i kompletność niniejszej 
instrukcji użytkownika. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za 
jakiekolwiek błędy lub pominięcia. Producent zastrzega sobie prawo do 
zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. 
Niniejsza instrukcja dotyczy modeli S660 S680 S800 S900 oraz 
S900a. W 2022 roku wprowadziliśmy lekkie ulepszenia, aby kamery 
były mocniej zamocowane, poprawiliśmy opakowania i akcesoria 
oraz wydajność nagrywania.

Wstęp
Dziękujemy za zakup wideorejestratora ORSKEY. Urządzenie to jest 
specjalnie zaprojektowane do nagrywania wideo i dźwięku na żywo 
podczas jazdy.
Zawartość Opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy.

1）KAMERA 2) Przyssawka 3) Ładowarka

Przydatne wskazówki:
Powiadom nas, jeśli brakuje jakichkolwiek elementów lub są one 
uszkodzone: support@orskey.com.

4) Kabel USB do zasilania
5) Mini kabel USB do danych
6) Instrukcja obsługi
(Rodzaje akcesoriów są różne, zapoznaj się ze szczegółami)
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Przygotowanie i Montaż
Włóż kartę pamięci złotymi stykami w stronę ekranu, a literami w kierunku 
obiektywu kamery.
Wkładanie karty SD

Wciśnij kartę pamięci, aż zatrzaśnie się na miejscu (głęboko wsuń kartę cienką 
igłą lub kartą kredytową, aż znajdzie się w gnieździe). W przeciwnym razie 
wypadnie. Następnie włącz kamerę.

Wyjmowanie karty pamięci
Wciśnij krawędź karty pamięci do środka, aż usłyszysz/poczujesz kliknięcie, 
a następnie pozwól jej wyjść, aż będzie można ją wyjąć z gniazda.

Przydatne :
1. Gdy urządzenie jest włączone, unikaj wyjmowania lub wkładania 
karty pamięci. Może to spowodować uszkodzenie .
2. Obsługuje tylko karty Mikro SD o pojemności od 4 i prędkości klasy 
10 lub wyższej. Przed pierwszym użyciem samochodowej zaleca się 
sformatowanie kart Mikro SD.Dodatkowo przed sformatowaniem 
należy wykonać kopię zapasową wszelkich istotnych plików na karcie 
SD.

3. Raz w miesiącu zalecamy sformatowanie karty pamięci.
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Montaż w pojazdach na przedniej szybie

Przymocuj wspornik do kamery. Przekręć śrubę, aż zostanie dobrze 
przymocowana. Umieść przyssawkę płasko na przedniej szybie. Mocno 
chwyć podstawę i obróć do pozycji zablokowanej, aby zamontować 
uchwyt na przedniej szybie. Upewnij się, że podstawka jest bezpiecznie 
zablokowana.

Przydatne : 
1)Zamontuj urządzenie w pobliżu wstecznego lusterka, aby uzyskać 
najlepszy widok. NIE montuj kamery w miejscu, które będzie zasłaniać 
widok podczas jazdy.
2)Obiektyw musi się znajdować w zakresie wycierania wycieraczki, co 
zapewni dobrą widoczność nawet podczas deszczu.
3)Nie dotykaj obiektywu palcami. Brud z palców może pozostać na 
obiektywie, powodując nagrywanie niewyraźnych filmów lub zdjęć. 
Regularnie czyść obiektyw.
4)Nie montuj urządzenia na przyciemnionej szybie. Da to kiepskie 
nagrania.

Podłączanie Zasilania
Do zasilania urządzenia używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki. 
Podłącz jeden koniec ładowarki samochodowej do portu USB kamery. 
Włącz ładowarkę do gniazda zapalniczki samochodowej. Kamera 
samochodowa włącza się automatycznie i rozpoczyna nagrywanie po 
uruchomieniu silnika pojazdu.

Przydatne Wskazówki:
Nagrywanie rozpocznie się po uruchomieniu silnika. Jeśli poczekasz 
na czerwone światło, a następnie zrestartujesz samochód, nagrywanie 
automatyczne nie zadziała.
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Automatyczne Włączanie/Wyłączanie
Kamera włącza się automatycznie po uruchomieniu silnika pojazdu. Gdy 
automatyczne wyłączanie jest wyłączone, wideorejestrator pozostanie 
włączony, nawet jeśli nie nagrywa. Gdy automatyczne wyłączanie jest 
włączone (1 minuta, 3 minuty), wideorejestrator się wyłączy po określonym 
czasie. Jest to skuteczne tylko wtedy, gdy urządzenie nie nagrywa.  Jeśli 
tylna kamera nie działa prawidłowo, automatyczne nagrywanie może być 
wyłączone po włączeniu zasilania.
Ręczne Włączanie/Wyłączanie
Aby ręcznie włączyć zasilanie, naciśnij przycisk ZASILANIE. Aby wyłączyć, 
naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE przez co najmniej 3 sekundy. 
Kolory Lampek

Niebieski: Lampka zasilania
Czerwony: Lampka ładowania
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Nagrywanie

Brak Nagrywania
Ładowanie

Miga niebieskie światło
Stały Niebieski
Stały Czerwony

Naładowana/Nienaładowana Brak Czerwonej Lampki

Instrukcja Trybów Działania
Gdy wideorejestrator zostanie włączony po raz pierwszy, natychmiast 
rozpocznie nagrywanie. Naciśnij przycisk OK, aby zatrzymać i rozpoczynać 
nagrywanie.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu, aby przełączać się między różnymi 
trybami i korzystać z kamery jak chcesz. Obserwuj ikonę w lewym górnym 
rogu ekranu dla każdego trybu.
Ustawienia są podzielone na cztery kategorie:
Menu konfiguracji, Ustawienia wideo, Ustawienia zdjęć i Ustawienia 
odtwarzania.
Przydatne Wskazówki:

1)Funkcje przycisków różnią się w zależności od tego, czy urządzenie 
aktualnie nagrywa, czy nie.
2)Aby wejść do ustawień, kamera musi być zatrzymana. Dostęp do 
ustawień można uzyskać w trybie Wideo, Zdjęć i Odtwarzania.

Menu Konfiguracji

Włącz kamerę, a zacznie ona nagrywać automatycznie. Naciśnij przycisk 
OK, aby zatrzymać nagrywanie.
Naciśnij dwukrotnie przycisk Menu po lewej stronie, aby wejść do 
ustawień konfiguracji. Naciśnij przycisk ▲ i▼ aby wybrać opcję menu i 
naciśnij przycisk OK, aby przejść do menu ustawień.
Naciśnij przycisk Menu po lewej stronie, aby wyjść z menu.



Ustawienia Wideo
Kamera się automatycznie włącza i rozpoczyna nagrywanie po 
uruchomieniu silnika pojazdu oraz aktywuje funkcję 
automatycznego nagrywania. Po wyłączeniu silnika nagrywanie się 
zakończy. Można też ręcznie nacisnąć przycisk OK, aby zakończyć 
nagrywanie.

Przydatne Wskazówki:
Jeśli nagrywanie działa, gdy silnik jest wyłączony, wykonaj jedną z 
następujących czynności:
1. Wyciągnij ładowarkę samochodową z zapalniczki.
2. Użyj zestawu przewodów (kupowane osobno).
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Przydatne Wskazówki: 

Jeśli nagrywa, naciśnij przycisk OK, aby zatrzymać nagrywanie.  
Naciśnij przycisk M dla trybu Zdjęć.
Naciśnij przycisk ▲ Lub  ▼ do wyboru ustawień.

12M

1 3 4

5

8

9

2

6

7

1. Tryb Zdjęć

4. Sekwencja

7. Karta Mikro SD

2. Ekspozycja 3. Anty-wstrząs

5. Rozdzielczość 6. Jakość

8. ISO 9. AWB

Blokada Wideo
Naciśnij przycisk blokady, aby ręcznie zablokować bieżące wideo. Jeśli 
wideo jest zablokowane, przy nagraniu pojawi się znak 'kłódki'

Tryb Zdjęć
Możesz także użyć tej kamery do robienia wspaniałych zdjęć. Aby 
wykonać zdjęcie, na ekranie gotowości po prostu naciśnij przycisk OK.
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Tryb Odtwarzania
To urządzenie przechowuje filmy i zdjęcia na wymiennej pamięci karty SD. 
Tryb odtwarzania umożliwia przeglądanie zapisanego wideo i zdjęć oraz 
odtwarzanie wideo z dźwiękiem.
Aby wybrać film lub zdjęcie do odtworzenia, naciśnij przycisk ▲ LUB ▼, a 
następnie naciśnij przycisk OK.
Jeśli trwa nagrywanie, naciśnij przycisk OK, aby je zatrzymać. Wyświetlony 
zostanie ekran czuwania.
Naciśnij dwukrotnie przycisk M, aby wejść do menu odtwarzania.
Naciśnij przycisk ▲ i ▼, aby wybrać opcję i naciśnij OK, aby zapisać i wyjść. 
Masz dwie opcje.
Usuń Wideo
Naciśnij przycisk Menu i wybierz 'Usuń', aby usunąć wideo w trybie 
odtwarzania.

W przypadku zablokowanych filmów wybierz ochrona, aby je odblokować, a 
następnie usuń.

Kamerę można podłączyć do komputera przez porty USB 
znajdujące się na górze urządzenia. Łącząc się z komputerem, 
dostępna jest 'pamięć masowa'. Naciśnij OK, aby potwierdzić. 
Pamięć masowa - Możesz oglądać filmy i zdjęcia.
Opis folderu przechowywania wideo 

DCIMA: Wideo z przedniej kamery
DCIMB: Wideo z tylnej kamery
LOCA: Zablokowane wideo z przedniej kamery
MOVA: Normalne wideo z przedniej kamery
LOCB: Zablokowane wideo z tylnej kamery
MOVB: Normalne wideo z tylnej kamery

Odtwarzanie na PC



19

P: Jak odtwarzać nagrania na laptopie?

O: Metoda 1: Użyj czytnika kart, aby wyświetlić odtwarzane wideo na 
laptopie. Najpierw włóż kartę pamięci do czytnika kart, a następnie włóż 
czytnik kart do portu USB komputera.
Metoda 2: Podłącz kamerę bezpośrednio do laptopa za pomocą 
dołączonego kabla mini USB. Wybierz 'Pamięć Masowa' i kliknij przycisk 
'OK'.

Sugestia: Pobierz odtwarzacz VLC, aby płynniej oglądać nagrane wideo 
na swoim komputerze.
P: Jak odtwarzać nagrania na wideorejestratorze?

O: Naciśnij przycisk 'OK', aby zatrzymać nagrywanie, a następnie 
naciśnij przycisk 'M', aby przejść do odtwarzania i wciskając przyciski 
góra/dół, wybierz konkretne wideo. Możesz także wybrać film do 
zablokowania, odblokowania lub usunięcia, korzystając z menu.
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Specyfikacja

Wyświetlacz
Kąt
Metoda nagrywania
Format Nagrywania

Rozdzielczość Zdjęć

Wyjście wideo

Język

Czujnik grawitacji

Blokada Ręczna

Nagrywanie w pętli

Mikrofon/Głośnik

Interfejs USB

4032X3024 / 3648X2736 / 
3264X2448 / 2592X1944

Rozdzielczość Wideo
AVI

Nie

English / França is / Español / 
Português / Deutsch / Italiana /
Simplified Chinese/ Traditional 
Chinese  / русский / Japanese

W sytuacji awaryjnej pliki zostaną 
zablokowane

Naciśnij przycisk blokady podczas 
nagrywania kamerą
Wyłączone/1 Minuta/2 Minuty/3 
Minuty/5 Minut

USB 2.0

Karta pamięci Karta Mikro SD (4GB-128GB, Klasa 
10 lub wyższa). Zalecana 32GB

Bateria Litowo-polimerowa
Zasilanie DC-5V / 2.1A

Wbudowany Mikrofon i Głośnik

3-Calowy Ekran HD
170 stopni
Nagrywanie w Pętli/Wykrywanie Ruchu

1920×1080 / 1440×1080 / 1280×720
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Montaż Tylnej Kamery
Pozycja 1: Zamontuj tylną kamerę na tylnej szybie dla 
wygodnego używania.

Pozycja 2: Tylna kamera powinna być zamontowana w pobliżu tablicy 
rejestracyjnej. Pozycja 2 jest bardzo zalecana. Zarówno widok na tył, jak i 
obraz prowadzenia są ostre i wyraźne. Aby skorzystać z funkcji cofania, 
zamontuj tylną kamerę w tej pozycji.

3. Następnie podłącz czerwony przewód wyzwalający przedłużacza tylnej 
kamery do dodatniego przewodu światła cofania pojazdu i na koniec ukryj 
kable.

Lampa Cofania Dodatni przewód lampy cofania

Kamera Tylna
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Sytuacja 1: Jeśli Twój pojazd nie ma wbudowanego monitora systemu cofania i 
chcesz pomóc sobie kamerą, musisz podłączyć CZERWONY przewód kabla 
tylnej kamery do dodatniego przewodu lampy cofania (12-24V). Kamera 
natychmiast wyświetli pełnoekranowy obraz z tyłu z linią pomocniczą do 
cofania samochodu.
Sytuacja 2: Jeśli Twój pojazd ma już wbudowany monitor kamery cofania, nie 
ma potrzeby podłączania czerwonego przewodu tylnej kamery. Zignoruj   to.
Uwaga: Zwróć uwagę na pozycję złącza podczas podłączania tylnej kamery 
przedłużaczem i zapoznaj się z poniższymi szczegółami.

Dopilnuj, aby tylna kamera była zawsze wyświetlana. Jeśli
nie działa należycie, kamera niestety może nie zacząć nagrywać automatycznie 
po jej włączeniu. Naciskając przycisk Góra, możesz wybrać pomiędzy 'Tylko 
Kamera Przednia', 'Tylko Kamera Tylna' lub 'Podział Ekranu'.
P: Co robić, jeśli tylna kamera się nie wyświetla?

O: Istnieją trzy możliwe przyczyny tego problemu.
1)Przewód tylnej kamery nie jest prawidłowo podłączony. Sprawdź połączenia 
przewodów i upewnij się, że są bezpieczne.
2)Naładuj kamerę ładowarką. Jeśli użyjesz kabla USB do uzyskania zasilania, 
kamera może nie mieć wystarczającego prądu i może się nie uruchomić.
3)Jeśli tylna kamera lub jej przewód są wadliwe, skontaktuj się z nami w celu 
uzyskania zastępczego przewodu lub tylnej kamery.
P: Dlaczego wideo z tylnej kamery jest lustrzanką?

O: Jest tak w większości tylnych kamer. Obecnie kamery na tym poziomie nie 
mają funkcji automatycznej korekty.
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Rozwiązywanie Problemów

P: Czy wideorejestrator działa, nawet jeśli zapłon jest wyłączony?

O: Zależy to od gniazda prądu stałego w pojeździe. Po wyłączeniu zapłonu, 
gniazda zasilania niektórych samochodów nadal działają, podczas gdy inne działać 
przestają po wyłączeniu samochodu. Jeśli zapalniczka pozostaje włączona po 
wyłączeniu zapłonu, kamerę pojazdu możesz wyłączyć ręcznie.
P: Czy istnieje sposób na wyciszenie mikrofonu?

O: Tak, możesz wyciszyć mikrofon w ustawieniach menu.
P: Dlaczego kamera mówi, że się wyłączy za pięć sekund?

O: Domyślnie automatyczne wyłączanie kamery jest wyłączone. Gdy nie może ona 
przechwycić wideo lub odłączyć zasilania, automatycznie się wyłączy i będzie 
sprawiać wrażenie, że nie można jej naładować. Ustawienie to jest odwracalne. 
Pojemność wbudowanej baterii wynosi 200MAH, co pozwala na maksymalny czas 
pracy 3~5 minut i wymaga ciągłego podłączenia do ładowarki samochodowej.
P: Czy mogę przeglądać pliki z kamery?

O: Tak, możesz przeglądać pliki w trybie odtwarzania. Jeśli pliki są chronione, 
pojawi się na nich znak blokady.
P: Co robić, jeśli przyssawka odpadnie/jest niestabilna?

A: Przed montażem usuń folię ochronną przyssawki i wytrzyj przednią szybę.
B: Przy długim użytkowaniu mocowanie przyssawki ulega pogorszeniu w wyniku 
ciągłej ekspozycji na ekstremalne wahania temperatury, co skutkuje 
zmniejszeniem różnicy ciśnień wewnętrznych i zewnętrznych.
P: Jaka jest najbardziej zauważalna różnica między filmami nagrywanymi w 
dzień i w nocy?
O: Przepuszczalność często stosowanych powłok termoizolacyjnych dla przednich 
szyb wynosi od 68% do 80%. Wpływa to na zdolność kamery do nagrywania.
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Rozwiązywanie Problemów
P: Dlaczego nie można włączyć kamery?

A: Sprawdź, czy świeci się kontrolka zasilacza. Jeśli się nie świeci, odłącz i 
ponownie podłącz ładowarkę oraz sprawdź źródło zasilania kamery. Skontaktuj się z 
nami, jeśli ładowarka samochodowa nie działa.
B: Kamery nie można pozostawić włączonej na nieokreślony czas. Wbudowana 
bateria ma ograniczoną żywotność około 3-5 minut. Podłącz kamerę do zapalniczki 
za pomocą dołączonej ładowarki. 
C: Ponieważ wszystkie nasze produkty są wysyłane od naszego producenta na 
magazyny Amazon, skąd są realizowane zamówienia, mogą przez dłuższy czas 
pozostawać w magazynie. Po otrzymaniu kamery natychmiast podłącz ją do źródła 
zasilania i w pełni naładuj.
D: Spróbuj wyjąć kartę pamięci, zresetuj kamerę (włóż pinezkę do przycisku kamery 
z RE na 3 sekundy). Następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez dłuższy czas, aż 
się włączy. W końcu się naprawi. Następnie ponownie włóż kartę pamięci, a w 
ustawieniach znajdź opcję formatowania.
P: Co robić, jeśli kamera często się wyłącza lub nie można jej podłączyć do 
zasilania?

A: Design wnętrza każdego pojazdu jest unikatowy. Sprawdź, czy
kąt obrotu zasilacza samochodowego jest prawidłowo ustawiony i czy połączenie 
między zasilaczem a kamerą jest stabilne.
B: Wbudowana bateria urządzenia ma ograniczoną żywotność 3-5 minut. Kamera 
musi być podłączona do źródła zasilania podczas korzystania z niej. 
C: Sprawdź przewód zasilający pod kątem uszkodzeń i ustal czy urządzenie jest 
zasilane.
D: Jeśli kamery nie można używać w samochodzie, podłącz ją do innego źródła 
zasilania i ustal czy zasilanie zapalniczki samochodowej działa prawidłowo.
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Rozwiązywanie Problemów
P: Co robić, jeśli kamera się zawiesza, ekran robi się czarny, lub nie działają 
przyciski?
A: Sprawdź, czy Twoja karta jest klasy 10, 4-128GB, SDHC TF.
B: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, wymuszając ponowne uruchomienie.
C: Naciśnij przycisk Reset, aby zresetować kamerę.
P: Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do ustawień menu (brak odpowiedzi 
po naciśnięciu przycisku menu)?
O: Jeśli karta SD jest podłączona, to po włączeniu kamera pozostanie w trybie 
wideo i automatycznie rozpocznie nagrywanie. Aby rozpocząć lub zatrzymać 
nagrywanie, naciśnij przycisk OK, a za pomocą przycisku menu przejdź do 
ustawień.
P: Dlaczego ekran robi się niebieski i wyświetla komunikat dotyczący pamięci 
masowej?
O: Gdy kamera jest podłączona do komputera lub źródła zasilania o niskim 
napięciu, może uruchomić pamięć masową. Aby podłączyć kamerę do źródła 
zasilania o standardowym napięciu, należy użyć dołączonej ładowarki.
P: Dlaczego kamera nie nagrywa po jej włączeniu?
A: Sprawdź czy włożona jest karta TF oraz format karty (klasa 10, nie większa niż 
128GB)
B: Odłącz kamerę, wyjmij kartę i włóż ją ponownie oraz sformatuj kartę pamięci 
kamery.
C: Sprawdź, czy kamera działa poprawnie, a jeśli nie, odłącz ją i skontaktuj się z 
nami.

P: Co powoduje nieprawidłowe zakończenie nagrywania wideo? 
A: Sprawdź, czy format karty pamięci jest prawidłowy.
B: Wymień kartę na taką o właściwych parametrach i sprawdź czy to nie było 
przyczyną problemu. Rynek jest zalewany słabymi kartami pamięci. Karty te są złej 
jakości, co utrudnia działanie kamery.
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Rozwiązywanie Problemów
P: Dlaczego ekran robi się czarny?

O: Ekran stanie się czarny, jeśli kamera nie będzie używana w określonym 
przedziale czasu, nawet w trakcie nagrywania. Możesz wybudzić kamerę, 
naciskając dowolny przycisk.
P: Dlaczego filmy nie mają dźwięku?

O: Sprawdź, czy nagrywanie dźwięku jest włączone. W tym celu spójrz na logo 
mikrofonu wyświetlane na ekranie. Przycisk w górę aktywuje mikrofon.
P: Jak zapobiegać zamazywaniu się filmów?

A: Wyczyść obiektyw, usuwając powłokę ochronną. Usuń warstwę ochronną 
ekranu.
B: Ze względu na różnice w rozmiarze ekranu i rozdzielczości, między kamerą a 
komputerem, mogą wystąpić drobne wizualne różnice. Pobierz pliki na swój 
komputer i ponownie tam je zobacz.
C: Sprawdź rozdzielczość kamery i ją zwiększ.
D: Tryby wideo i zdjęć są indywidualnie konfigurowane. Skonfiguruj rozdzielczości 
nagrywania wideo i robienia zdjęć.
P: Czy kamera musi być cały czas podłączona, aby nagrywać?

O: Tak, kamera musi być podłączona, aby móc stale nagrywać. Wbudowana 
bateria może działać tylko przez kilka minut i nie może nagrywać w sposób ciągły.
P: Jak naprawić błąd czasu wideo?

A: Zaktualizuj czas zgodnie z instrukcją obsługi.
B: Wbudowana bateria ulega rozładowaniu, gdy kamera jest przechowywana 
przez dłuższy czas, co uniemożliwia korzystanie z ustawień. Podłącz kamerę do 
komputera za pomocą kabla USB, wyłącz ją i ładuj do pełna. Następnie ustaw 
datę i godzinę i automatycznie je zapisz.
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Rozwiązywanie Problemów
P: Dlaczego nie mogę odczytać pamięci i nie znajduję podłączonego 
urządzenia?

A: Włóż ponownie kabel USB, dla stabilności połączenia.
B: Zmień kabel USB na inny i sprawdź, czy kabel działa prawidłowo.
C: Podłącz kamerę do różnych komputerów, gdyż niektóre systemy 
uniemożliwiają korzystanie z urządzeń zewnętrznych.

Gwarancja

Ten wideorejestrator jest objęty roczną gwarancją od daty zakupu, 
która obejmuje wady materiałowe i jakościowe. ORSKEY naprawi lub 
wymieni każdą wadliwą część, która nie wynikała z nadmiernego 
użytkowania lub uszkodzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do naprawy lub wymiany dowolnych 
kwalifikujących się kamer zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji. 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub awarii spowodowanych 
wypadkiem, nadużyciem, nieautoryzowaną naprawą, ingerencją oraz 
innych tego typu zdarzeń.
Jeśli masz kamerę, która wymaga serwisu gwarancyjnego, skontaktuj 
się z nami pisząc na adres: support@orskey.com. Napisz do nas na 
adres support@orskey.com, jeśli masz jakiekolwiek ogólne lub 
techniczne pytania dotyczące wideorejestratora. Dołożymy wszelkich 
starań, aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość w ciągu 24 godzin.
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Zastrzeżenie

Firma ORSKEY nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych 
osobowych spowodowaną awarią urządzenia pamięci masowej, utratą 
żywotności oraz niewłaściwym użytkowaniem sprzętu. Sprawdź 
urządzenie pamięci masowej i niezwłocznie zaktualizuj wersję 
oprogramowania, aby uniknąć strat podczas użytkowania! Kierowca 
nie może bawić się kamerą w trakcie jazdy.
Wszystkie konsekwencje niewłaściwego zachowania kierowcy w 
trakcie jazdy nie spadają na firmę! Firma nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje spowodowane 
montażem i demontażem przez nieuprawnionego i 
niewykwalifikowanego inżyniera oraz samodzielnym demontażem 
systemu.

Produkt ten daje obraz i dźwięk z jazdy pojazdu oraz inne powiązane 
informacje, a wypadki drogowe są tylko dodatkowym odniesieniem.
W odniesieniu do dźwięku nagranego przez ten produkt nie ponosimy 
odpowiedzialności za niewłaściwe pliki, utratę danych i inne skutki 
spowodowane niewłaściwym użyciem wideorejestratora.
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