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Dziękujemy za wybranie wideorejestratora CARFORCE. Ten produkt służy do zapisu obrazu 
tożsamego z tym, co widzi kierowca podczas jazdy samochodem. Dzięki udokumentowaniu 
przebiegu jazdy możliwe jest przeprowadzenie szczegółowej analizy przebiegu zdarzenia 
drogowego zapisanego na �lmie. Wierzymy, że oddając ten produkt w Państwa ręce zwiększamy 
bezpieczeństwo drogowe. UWAGA! Na nagraniach z kamery mogą pojawiać się wizerunki osób 
trzecich. Publikowanie tych wizerunków np. w internecie jest niedozwolone bez zgody tych osób. W 
niektórych krajach stosowanie rejestratorów jazdy jest zabronione pod groźbą kary �nansowej. 
Przed wyjazdem za granicę sprawdź przepisy w danym kraju.

WPROWADZENIE

SCHEMAT URZĄDZENIA

LEWY BOK

Slot na kartę
MicroSD

Przycisk OK

Przycisk
TRYB

Przycisk
ZABEZPIECZ

Przycisk
ON / OFF

Reset

Mikrofon

Głośniki

Złącze
mocowania
kamery Złącze zasilania

Złącze
HDMI

Złącze
USB do transmisji danych
(kamera - PC)

Przycisk
UP / 
DO TYŁU

Przycisk
DOWN / 
DO PRZODU

Przycisk
MENU

PRAWY BOKGÓRA

DÓŁ

PRZYSSAWKA

TYŁ

FRONT

1



FUNKCJA PRZYCISKÓW
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Przycisk Menu: 
Wejście i wyjście z menu ustawie 
(nieaktywny podczas nagrywania).

Przycisk Up / do tyłu: 
Służy do nawigacji po menu oraz zapisanych plikach.
W trybie odtwarzania. W trybie zdjęć odpowiada za zoom zdjęcia.
W trybie odtwarzania zwiększa głośność.

Przycisk Down / do przodu: 
Służy do nawigacji po menu oraz zapisanych plikach
w trybie odtwarzania. W trybie zdjęć odpowiada za zoom zdjęcia.
W trybie odtwarzania zmniejsza głośność.

Przycisk Tryb: 
Przełączanie trybów pracy urządzenia: kamera / aparat / odtwarzanie. 

Przycisk OK:
Służy do zmiany nastaw w menu oraz jako przycisk funkcyjny
(rec / play / pause / spust migawki).

Przycisk Zabezpiecz: 
Służy do blokowania zapisanego pliku, 
co chroni go przed usunięciem / nadpisaniem.

Przycisk On / O�: 
Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie.
Długie naciśnięcie wyłącza urządzenie.



OBSŁUGA WIDEOREJESTRATORA
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Włączony tryb 
nagrywania

Rejestr 
dźwięku

Rozdzielczość nagrywania Ładowanie baterii

Zamontowana 
karta pamięciData i czas

nagrania

Czas zapętlenia nagrywania

Włączenie / Wyłączenie nagrywania: 1

Wykonanie zdjęcia: 2

Wideorejestrator A300 od razu po 
zamontowaniu i uruchomieniu rozpocznie 
nagrywanie. W celu wyłączenie i ponownego 
włączenia nagrywania należy przycisnąć 
przycisk OK. Gdy rejestracja trasy zostanie 
wyłączone to na ekranie zniknie czas trybu 
nagrywania. 

W celu wykonania zdjęcia wideorejestratorem   
należy wyłączyć tryb nagrywania przyciskiem 
OK (*1) i nacisnąć przycisk TRYB (*2). Na 
ekranie pojawi się komunikat ikony aparatu 
oraz ustawionej rozdzielczości. Urządzenie 
teraz może wykonać zdjęcie poprzez 
przyciśnięcie przycisku OK (*3). Aby powrócić 
ponownie do nagrywania należy dwukrotnie 
nacisnąć przycisk TRYB (*4). 

M

(1,3)

(2,4)

W trakcie rejestracji trasy możliwe jest wyłączenie / włączenie nagrywania dźwięku za pomocą 
przycisku PRZÓD.
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Zabezpieczenie zdarzenia: 3

Przeglądanie zapisanych plików: 4

W celu zapisania zdarzenia , wideorejestrator 
musi być ustawiony w trybie nagrywania. 
Żeby zabezpieczyć nagranie przed 
nadpisaniem należy nacisnąć przycisk 
ZABEZPIECZ. Podczas zapisywania pliku na 
ekranie pojawi się ikona kłódki. Plik zostanie  
zapisany na karcie pamięci w osobnym 
folderze. 

Żeby sprawdzić nagrane pliki   
należy wyłączyć tryb nagrywania 
przyciskiem OK (*1) i nacisnąć 
dwukrotnie przycisk TRYB (*2). 
Na ekranie pojawią się zapisane 
pliki. Nagrane �lmy i zdjęcia 
przeglądane są za pomocą 
przycisków PRZÓD i TYŁ. W celu 
obejrzenia i zatrzymania �lmu  
należy nacisnąć przycisk OK. 

Film możemy przyspieszać za pomocą przycisku PRZÓD. Zabezpieczone pliki przed nadpisaniem 
posiadają ikonę kłódki. Zapisane pliki można również zabezpieczyć lub usunąć naciskając przycisk 
MENU (żeby usunąć plik wcześniej zabezpieczony przed nadpisaniem należy go 
odblokować).  W celu powrotu do nagrywania należy raz kliknąć przycisk TRYB (*3).

M

(1)

(2,3)

1

Wyłączenie i uśpienie: 5
W wideorejestratorze możliwość jest 
wyłączenia wyświetlacza podczas 
nagrywania poprzez pojedyncze naciśniecie 
przycisku ON/OFF. Aby   załączyć wyświetlacz 
należy ponownie nacisnąć przycisk ON/OFF.  

W celu wyłączenia urządzenia należy 
przytrzymać przycisk ON/OFF przez ok 2s   

!

Nazwa pliku Data nagrania

Ładowanie 
baterii

Funkcja
odtwarzania

Rozdzielczość 
nagrania



MENU USTAWIEŃ - NAWIGACJA
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W celu uruchomienia menu użytkownika 
należy włączyć wideorejestrator i kliknąć 
boczny przycisk MENU.

1

Po menu należy się poruszać za pomocą 
bocznych przycisków PRZÓD i TYŁ.
 

Za pomocą przycisku OK zmieniamy 
wybrane wcześniej ustawienie.

2

3

W celu akceptacji zmian oraz powrotu do 
menu i ekranu głównego konieczne jest 
ponowne kliknięcie w boczny przycisk 
MENU.
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MENU USTAWIEŃ - FUNKCJE

1920*1080

1080P

Rozdzielczość:
1920 x 1080  FHD
1280 x 720

Zapętlenie nagrania:
OFF
1 minuta
3 minuty
5 minut

OFF

Zmiana rozdzielczości zdjęć:
12M 4032X3024
2 M 1920X1080
5 M 2592X1944
8M 3264X2448

12M

Wybór języka interfejsu

EN

Zmiana daty i czasu

Czułość sensora wstrząsów 
(decyduje o automatycznym 
zapisie plików do formy
chronionej)

Tryb Parkingowy: wł / wył
oraz czułość sensora wstrząsów
 w trybie parkingowym

Wykrywanie ruchu: wł / wył

Zapis numeru tablicy 
rejestracyjnej na nagraniach

P

OFF

NO

Zapis daty na nagraniu:
TAK
NIE

Nagrywanie dźwięku:
ON
OFF

Sygnały dźwiękowe:
ON
OFF

Wygaszanie ekranu:
OFF
po 1 minucie
po 3 minutach
po 5 minutach

EN
OFF

Automatyczne wyłączenie:
OFF
po 1 minucie
po 3 minutach
po 5 minutach

Częstotliwość:
60 Hz
50 Hz

Format karty pamięci

Przywracanie ustawień 
fabrycznych

Informacja o wersji 
oprogramowania

on

5 min

60 HZ

SD



CENTRALA
ul. Głogowska 277

60-104 Poznań
tel/fax (+48 61) 666 1222

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Pasaż Ursynowski 11/lokal U7

02-784 Warszawa
tel/fax (+48 22) 3762544

e-mail: info@carforce.net
www.carforce.net


