
Instrukcja obsługi wideorejestratora T430 

Opis struktury i kluczowych funkcji: 

 

 

 

 

 

 
1. Przycisk zasilania  

2. Menu  

3. Tryb  

4. Klawisz w górę  

5. Klawisz w dół  

6. Przycisk OK  

7. Wyświetlacz ekranu  

8. Wejście USB  

9. Gniazdo karty pamięci  

10. Klawisz resetowania  

11. Otwór głośnika  

12. Kamera główna 

 

Funkcje klawiszy: 

1. Uruchamianie i wyłączanie: Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk zasilania przez 3 sekundy, urządzenie włączy się i rozpocznie pracę. Gdy 

urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, 

urządzenie automatycznie zapisze plik nagrania wideo i konfigurację, a następnie 

wyłączy się.  

Funkcja 2: Funkcja wygaszacza ekranu: W stanie gotowości i nagrywania można 

wyłączyć ekran, naciskając krótko przycisk zasilania. Urządzenie przejdzie w tryb 

wygaszacza ekranu. 

2. Przycisk menu: Funkcja menu: w stanie gotowości naciśnij dwukrotnie przycisk menu 

i przejdź do interfejsu ustawień menu głównego. Krótko naciśnij przycisk „w górę” lub 

„w dół”, aby ustawić żądaną opcję, a następnie krótko naciśnij przycisk OK, aby 

potwierdzić. Po ustawieniu, krótko naciśnij przycisk menu, aż do wyjścia z funkcji 

ustawień menu. Jeśli wyłączysz ręcznie urządzenie, rejestrator zapisze automatycznie 

ustawienie. (Sposób ustawiania menu będzie taki sam w trybie nagrywania 

wideo/robienia zdjęć/odtwarzania). 

3. Przycisk trybu: funkcja trybu przełączania: W stanie gotowości naciśnij krótko 

przycisk trybu, aby przełączać urządzenie w różne tryby (tryby nagrywania 

wideo/robienia zdjęć/odtwarzania). 

4. Przycisk w górę/szybkie przewijanie do tyłu:  

Funkcja 1: Funkcja wyboru w górę: Jest to funkcja wyboru w górę w ustawieniach menu 

i trybach odtwarzania. 

Funkcja 2: W trybie odtwarzania można szybko przewijać do tyłu poprzez krótkie 

naciśnięcie klawisza w górę. 

3. Klawisz nagrywania dźwięku/klawisz w dół: 

Funkcja 1: Wyłącz funkcję nagrywania dźwięku: 

W trybie nagrywania dźwięku naciśnij krótko przycisk w dół, aby wyłączyć funkcję 

nagrywania dźwięku, a ikona mikrofonu w prawym dolnym rogu ekranu będzie 

przekreślona, aby pokazać wyłączenie funkcji nagrywania dźwięku. Krótko naciśnij 

przycisk ponownie, aby włączyć funkcję nagrywania dźwięku. Przekreślenie ikony 

zniknie. 

Funkcja 2: Funkcja wyboru w dół: 

Jest to funkcja wyboru w dół w ustawieniach menu i trybie odtwarzania. 

Funkcja 3: Szybkie przewijanie: 

W trybie odtwarzania naciśnij krótko klawisz strzałki w dół, aby przewinąć do przodu. 

Krótko naciśnij przycisk OK, aby wyjść z trybu szybkiego przewijania do przodu. 

6. Przycisk nagrywania wideo/Przycisk robienia zdjęć/Przycisk OK/Pełny ekran: 

Funkcja 1: Włącz/wyłącz funkcję nagrywania wideo: 

W trybie nagrywania wideo naciśnij krótko przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie. 

Ponowne krótkie naciśnięcie zatrzyma nagrywanie.  

Funkcja 2: funkcja robienia zdjęć: 

W trybie robienia zdjęć krótko naciśnij raz przycisk OK, aby zrobić jedno zdjęcie.  

Funkcja 3: Przycisk odtwarzania pliku: 

W trybie przeglądania plików krótkie naciśnięcie przycisku OK może zatrzymać 

odtwarzanie wideo. Funkcja 4: Przycisk OK: 

W trybie nagrywania wideo w trybie gotowości/trybie robienia zdjęć/trybie 

odtwarzania naciśnij krótko przycisk Menu, aby przejść do trybu Menu. Krótko naciśnij 

klawisz w górę/w dół, aby przeglądać menu. Krótko naciśnij przycisk OK, aby 

potwierdzić wybraną opcję. 

Funkcje specjalne: 

1. Funkcja automatycznego włączania/wyłączania: Podłączanie urządzenia do zasilania 

samochodu. Uruchom silnik, urządzenie włączy się i rozpocznie nagrywanie 

automatycznie. Gdy silnik w samochodzie zostanie wyłączony, urządzenie 

automatycznie zapisze plik wideo i wyłączy się. 

2. Wykrywanie ruchu: Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję w menu (domyślnie 

wyłączone). 

Tryb USB: 

Podłącz urządzenie do komputera poprzez port USB, naciśnij przycisk zasilania, 

wyświetli się menu: Pamięć: zapisz pliki wideo i zdjęcia. Kamera komputerowa: możesz 

używać urządzenia jako kamery komputerowej. Tryb nagrywania: urządzenie jest w 

trakcie ładowania. 

Specyfikacja urządzenia: 

1. Rozdzielczość: 1080P (FHD1440x1080), 15FPS/720P (HD1280x720),15FPS/VGA (640

×480), 30FPS 

2. Nagrywanie w pętli. 

3. Zasilanie: wbudowana bateria/ ładowarka samochodowa USB; 

4. Karta mirco SD: obsługuje kartę micro SD do 32 GB. 

Rozwiązywanie problemów: 

Jeśli problemy pojawią się w normalnych warunkach pracy, prosimy o zapoznanie się z 

następującymi sposobami rozwiązania problemów: 

1. Nie mogę robić zdjęć ani nagrywać wideo: 

Sprawdź, czy na karcie pamięci jest wystarczająco dużo miejsca lub sprawdź, czy karta 

nie jest zablokowana. 

2. Podczas nagrywania wideo urządzenie zatrzymuje się automatycznie: 

Ponieważ wideo HD zawiera więcej danych, użyj karty pamięci o dużej szybkości, która 

jest kompatybilna z SDHC. Szybka karta pamięci będzie miała identyfikator C4 lub C6. 

3. Podczas ponownego odtwarzania zdjęć i filmów wyskakuje powiadomienie „Błąd 

pliku”: 

Nieprawidłowo sformatowana karta pamięci powoduje, że pliki mogą nie zapisywać się 

w całości. Sformatuj kartę. 

4. Obraz z kamery jest mglisty: 

Sprawdź, czy na obiektywie aparatu nie ma brudu lub odcisków palców. Przed 

zrobieniem zdjęcia wyczyść obiektyw aparatu za pomocą papieru do obiektywów. 

5. Podczas fotografowania nieba, wody i innych scen obraz jest bardzo ciemny: 

W przypadku scenerii o dużym kontraście, wpłynie to na funkcję automatycznej 

ekspozycji kamery, należy dostosować „EV” w menu ustawień urządzenia, aby obraz 

był odpowiedni. 

6. Kolor obrazu nie jest idealny, gdy niebo jest zachmurzone lub jest światło w 

pomieszczeniu. Ustaw funkcję balansu bieli na automatyczne uruchamianie. 

7. Na obrazie widoczne są poziome paski: 

Wynika to z błędnego ustawienia częstotliwości źródła światła, proszę ustawić na 

„50Hz” lub „60Hz” na podstawie lokalnej częstotliwości zasilania. 

8. Awaria urządzenia: 

Krótko naciśnij przycisk resetowania, aby ponownie uruchomić urządzenie. 

Uwaga: Gdy wystąpi awaria urządzenia z powodu nieprawidłowego użytkowania, 

odłącz zasilanie USB lub naciśnij przycisk resetowania. 

Środki ostrożności: 

Ściśle przestrzegaj odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju i nie używaj tego 

produktu do jakichkolwiek nielegalnych celów, w przeciwnym razie będziesz 

odpowiedzialny za konsekwencje. 

Temperatura pracy: używaj w naturalnej temperaturze, nie używaj urządzenia w 

temperaturach, do których ludzkie ciało nie może się przystosować. 

Wilgotność podczas pracy: Nie umieszczaj produktu w wilgotnym miejscu. Produkt nie 

jest wodoodporny. Należy unikać zamoczenia produktu lub narażenia go na deszcz. 

Oświetlenie fotograficzne: Używaj urządzenia w środowisku o wystarczającym źródle 

światła. Nie kieruj aparatu bezpośrednio na silne źródło światła, takie jak słońce, aby 

uniknąć uszkodzenia optyki. 

Wymagania dotyczące czyszczenia: Nie używaj w środowisku o nadmiernej gęstości 

kurzu, aby uniknąć kurzu na obiektywie i innych elementach, wpływającego na efekt 

aparatu. 

Utylizacja: Nie wyrzucaj produktu do zmieszanych śmieci. Produkt zawiera baterie. 

Zabrania się wrzucania tego produktu do ognia, aby uniknąć wybuchu. 

 

 

 

 


