
Samochodowy rejestrator DVR HD Dual Pro.

Uwaga !!!

Prosimy zapoznać się z lokalnymi przepisami  dotyczącymi używania rejestratorów używanych do 
nagrywania ruchu drogowego. 

Nie wolno obsługiwać rejestratora w czasie jazdy. Oderwanie uwagi od obserwowanej drogi grozi 
wypadkiem.

Zakupiony rejestrator DVR jest profesjonalnym urządzeniem do rejestracji video ruch drogowego 
zarówno z przedniej jak i tylnej kamery.

Funkcje i parametry rejestratora mogą ulec nieznacznym zmianom, gdyż urządzenie jest stale 
rozwijane. Instrukcja dotyczy podstawowych funkcji i parametrów.

Przed instalacją rejestratora prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Jest ona napisana najprościej jak 
się da – taką mamy nadzieję i odpowiada na większość pytań pojawiających się w czasie jego 
montażu. Obsługa rejestratora jest równie prosta jak obsługa telefonu z ekranem dotykowym.

Napięcie zasilania – zależy od zastosowanej ładowarki. Rejestrator zasilany jest napięciem 5V DC, 
można więc stosować ładowarki wyjściem mini USB zasilane napięciem 12/5 V DC lub 24/5V DC 
lub uniwersalne 24/12/5 V DC.

Zalecamy zachowanie instrukcji w postaci elektronicznej, obsługa urządzenia jest prosta, 
drukowanie na papierze nie jest konieczne. 



Przyciski:

1. Złącze zasilania / mini USB. 
2. Złącze typu jack do tylniej kamery rejestratora / kamery cofania.
3. Slot do karty pamięci typu TF.
4. Slot AV/In (opcja – nie występuje we wszystkich rejestratorach).
5. Ręczny włącznik ON/OFF.
6. Przycisk "Reset".

Włącznik ręczny ON/OFF - przycisk 5.

Rejestrator włącza się automatycznie po pojawieniu się napięcia w gnieździe zapalniczki. W 
przypadkach gdy chcemy rejestrator włączyć / wyłączyć ręcznie należy przytrzymać przycisk 5 
przez 3 sekundy.

Włącznik zasilania w trybie włączonego urządzenia posiada funkcję włączania / wyłączania 
podświetlenia ekranu (funkcja ta nie wpływa na nagrania video).

Przycisk „Reset”.

W przypadku problemów z rejestratorem należy przycisnąć przycisk „Reset” na 10 sekund.

Złącze tylnej kamery.
Rejestrator nagrywa jednocześnie obraz z przedniej jak i tylnej kamery. Tylna kamera może służyć 
jako kamera cofania. Obraz z tylnej kamery można uaktywniać ręcznie poprzez ekran dotykowy w 
monitorze lub po podaniu napięcia z żarówki cofania rejestrator automatycznie przełącza się w tryb 
kamery cofania.

Slot karty pamięci TF.

Zaleca się używanie karty pamięci 8 - 32 GB klasy 10. Nie zaleca się kart o wyższej pojemności z 
uwagi, że karty wyższej pojemności w zależności od producenta mogą być nie obsługiwane.
Zainstalowanie karty pamięci jest konieczne do działania rejestratora. Klasa 10 karty jest 
wymagana z uwagi na rejestrowanie obrazu wysokiej rozdzielczości HD, wolniejsze karty mogą 
wprowadzać opóźnienia i złe działanie rejestratora.

Monitor - ekran dotykowy – lusterko.

Sterowanie ustawieniami, ręczne włączanie kamery cofania, robienie zdjęć , przeglądanie filmów 
dokonuje się poprzez ekran dotykowy w monitorze lusterku. Monitor po ustawionym czasie 



przechodzi w tryb uśpienia i wygląda jak standardowe lusterko.  Obsługa dotykowa jest pewna i 
intuicyjna. Opanujesz ją po kilku próbach, jest prostsza niż obsługa telefonu.

Instalacja rejestratora.

1. Wyłączyć silnik pojazdu.
2. Zainstalować kartę TF w rejestratorze – uwagi co do karty TF zamieściliśmy powyżej.
3. Zamontować rejestrator na lusterku pojazdu przy pomocy gumowych uchwytów, należy
    zauważyć, że obiektyw rejestratora posiada możliwość regulacji kąta nagrywania w zależności od
    ustawienia lusterka.
4. Zamontować kamerę tylną. Kamera będzie nagrywała automatycznie obraz z tyłu pojazdu.
  Można ręcznie przełączyć  widok na monitorze na kamerę tylną w przypadku cofania. Jeżeli   
  chcemy aby tylna kamera automatycznie aktywowała się jako kamera cofania, należy przewód 
  czerwony podłączyć do plusa zasilania żarówki cofania, przewód czarny do masy. 
  UWAGA !!! Kamerę cofania można aktywować również poprzez dotknięcie lusterka. Linie 
 pomocnicze pojawiają się jednak po podłączeniu zasilania do kamery z żarówki cofania.

5. Podłączyć do gniazdka zapalniczki wtyczkę zasilania rejestratora. Rejestrator po wykryciu
    napięcia uruchomi się automatycznie. 
6. Uwaga – po uruchomieniu rejestratora zaleca się sformatowanie karty TF  według menu
    rejestratora.
7. Night vision – rejestrator  nagrywa materiał video HD w warunkach nocnych, jakość nagranego
    materiału video zależy od oświetlenia i warunków atmosferycznych. 
8. Ustawić lusterko i pochylenie kamery przedniej w przegubie i tylnej w uchwycie.
    UWAGA !!!  Kamery rejestratora oprócz regulacji mechanicznej kąta pochylenia kamery 
    posiadają również regulację elektroniczną. Jeżeli zakres regulacji mechanicznej jest 
    niewystarczający, należy dotknąć ekranu i palcem w górę i w dół dostosować widoczność  
    obrazu na ekranie monitora.



Obsługa rejestratora.

W celu ustawienia parametrów pracy rejestratora należy przycisnąć na ekranie rejestratora przycisk 
ustawienia (setting).

A. Ustawianie rozdzielczości nagrywanego materiału Video.

Ustawienie rozdzielczości nagrywanego materiału video jest możliwe w sekcji menu „Resolution”.
Możliwe ustawienia to 1296SHD,1080FHD, 720P. 

B. Ustawienie pętli czasowej nagrywania.

Obraz Video nagrywany jest w plikach o długości 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty, 5 minut. Nie ma 
sensu nagrywać dłuższych materiałów video, gdyż trudniej w razie potrzeby znaleźć interesujący 



nas materiał video. Nie zaleca się nagrywania materiału video w jednym pliku, gdyż otrzymamy 
ogromy plik video z którego w razie potrzeby konieczne będzie wycinanie przy pomocy 
programów do edycji video interesujących nas przedziałów czasowych.

C. Detekcja ruchu.

Detekcję ruchu można włączyć lub wyłączyć. W przypadku włączenia detekcji ruchu, przednia 
kamera nagrywa obraz video, jeżeli przednia kamera nie wykryje ruchu przez 10 sekund kamera 
zatrzymuje nagrywanie do czasu wykrycia ruchu. W przypadku wykrycia ruchu przez przednią 
kamerę rejestratora, nagrywanie automatycznie włącza się. Rejestracja odbywa się jeżeli kamera 
posiada zasilanie. Zasilanie z akumulatora kamery jest ograniczone do kilku minut. Zaleca się 
włączenie funkcji „Motion detection” ON. 

D. G-sensor.

Rejestrator posiada czujnik wstrząsów G-sensor.  W przypadku zadziałania czujnika G-sensor 
nagranie z kamery zostanie automatycznie zabezpieczone przed nadpisaniem. Czułość czujnika G-
sensor można ustawić w trybie: OFF (wyłączony), High (wysoki), Medium (średni), Low (niski). 
Zaleca ustawienie w trybie „Medium” średni. Jeżeli zbyt dużo plików zostanie zabezpieczonych 
przed nadpisaniem, zaleca się sformatowanie karty TF.



E. Tryb ochrony parkingowej.

Rejestrator posiada funkcję ochrony parkingowej.  W przypadku wykrycia wstrząsu przez czujnik G
kamery zaczynają nagrywać. Nagranie obrazu jest możliwe w przypadku zasilania urządzenia. 
Wewnętrzny akumulator ma ograniczoną pojemność. Zaleca się ustawienia funkcji „Park mode” w 
trybie „high”, zaleca się również aby ustawienia wykrywania ruchu były włączone. Jeżeli ochrona 
parkingowa jest Twoim priorytetem zaleca się aby urządzenie było na stałe podłączenie do 
zasilania. Żadne urządzenie zasilane z wewnętrznego akumulatora nie da gwarancji zasilania po 
wyczerpaniu wewnętrznego zasilania.

F. Ustawianie  daty i czasu.

Data i czas ustawiane są w menu rejestratora. Jeżeli data i czas nie są są automatycznie zapamiętane
po ustawieniu, należy po ustawieniu daty i czasu rejestrator wyłączyć i włączyć.



G. Ustawienie częstotliwości światła sztucznego zewnętrznego.

Można ustawić częstotliwość światła na 50 Hz lub 60 Hz. W naszych warunkach zaleca się 50 Hz.
Jest to mało istotne ustawienie.

H. Wygaszacz ekranu – bardzo istotne ustawienie !!!

Wygaszacz ekranu ( Screen  saver ) można ustawić w menu na 30 sekund, 1 minuta, 3 minuty. 
Po upłynięciu ustawionego czasu monitor przechodzi w czas uśpienia i zamienia się w 
standardowe lusterko samochodowe. Wszystkie funkcje nagrywania działają po przejściu 
wyświetlacza w tryb lusterka. Jeżeli kamera jest podłączona pod żarówkę cofania to 
automatycznie obraz z tylnej kamery uaktywni się po włączeniu biegu wstecznego. Zaleca się 
ustawienie wygaszacza na 30 sekund.



I. Sygnalizacja akustyczna włączenia / wyłączenia rejestratora.

Rejestrator posiada możliwość włączenia / wyłączenia sygnalizacji akustycznej.

J. Wybór języka menu.

Rejestrator posiada możliwość wyboru języka menu. W zależności od wersji są dostępne różne 
języki  menu. Zaleca się pozostawienie języka menu English. Jest on na tyle prosty, że każdy sobie 
z nim poradzi.



K. Nadruk na zdjęciu numerów tablicy rejestracyjnych.

W zależności od wersji rejestrator posiada możliwość zapisania wprowadzonych przez użytkownika
numerów tablicy rejestracyjnych (License plate  watermark).

I. Powrót do ustawień fabrycznych.

Rejestrator posiada możliwość powrotu do ustawień fabrycznych – Deafault setting – confirm.



M. Formatowanie karty TF.

Komeda w menu: Format – Confirm.

N. Wersja.

Numer wersji oprogramowania jest wyświetlana.

Przeglądanie zapisanego materiału video / zdjęć.

• Po przejściu w tryb playback monitor umożliwia przeglądanie zapisanego materiału video / 
zdjęć.

• Zamknięta kłódka na ekranie oznacza, że materiał video jest zabezpieczony przed 
skasowaniem.

• Po kliknięciu kłódki film video można odblokować lub zablokować lub skasować.
• Materiał video można przeglądać z prędkością x2, x4 lub x8.
• Nazwa pliku np. MOVA0001.AVI(1/70) oznacza, że jest to pierwszy zarejestrowany 

materiał z 70 ciu. Oznaczenie pliku MOVA0064(64/70) oznacza, że jest to 64 film/zdjęcie z 
70 zarejestrowanych.

• Materiał video z przedniej i tylnej kamery video jest nagrywany jednocześnie na karcie TF 
jako odrębne pliki video.

Parametry techniczne.

Uwaga !

Z uwagi na ciągły rozwój sprzętowy i programowy parametry podane w papierowej instrukcji mogą
odbiegać (na plus) na rzeczywiste parametry rejestratora.

Proszę posiłkować się aktualnym opisem na stronie www lub aukcji.



Dane w przypadku zwrotu / reklamacji / serwisu / pytań :

Biuro handlowe: 
AG Trade / Ultraleds.pl
Budynek "Szklany Dom"
II piętro
ul. Szeroka 15
39-400 Tarnobrzeg
tel. kom. 509 558 778
tel: + 48 15 687 40 05
godziny pracy:  kontakt telefoniczny: 10.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku
                          kontakt mailowy:       9.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku
                          e-mail: ultraleds.pl@gmail.com – preferowana forma kontaktu, 
                          odpowiadamy w 24 h.

mailto:ultraleds.pl@gmail.com

