
BRELOCZEK SAMOCHODOWY Z KAMERĄ

MODEL: AK162A 

ŁADOWANIE

1. Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowy. Uwaga! Przed pierwszym użyciem kamery 
należy naładować akumulatorek, ładując go przez minimum kilka godzin. Proces ładowania polega
na podłączeniu naszego urządzenia do komputera za pomocą kabla USB znajdującego się w 
zestawie. Podczas ładowania świeci się żółta dioda. 

NAGRYWANIE WIDEO

1. Wciśnij delikatnie przycisk On/Off, zapali się żółta dioda co oznacza gotowość urządzenia do 
nagrywania. 

2. Wciśnij długo przycisk Foto/Video, żółta dioda mignie 3 razy i zgaśnie – w tym momencie 
nagrywanie zostało rozpoczęte.

3. Przy ponownym naciśnięciu przycisku Foto/Video nagrywanie zatrzymuje się i automatycznie 
zapisuje. Po zapisaniu żółta dioda świeci się.

4. Aby wyłączyć kamerkę należy przez 1-2 sekundy trzymać wciśnięty przycisk On/Off, po 
puszczeniu żółta dioda zgaśnie co oznacza że urządzenie jest wyłączone.

UWAGA: zapisanie pliku zajmuje pewien czas więc aby uniknąć błędów zapisywania prosimy o 
unikanie wciskania przycisku Foto/Video w  kilkusekundowych odcinkach czasu.

ROBIENIE ZDJĘĆ

1. Wciśnij delikatnie przycisk On/Off, zapali się żółta dioda co oznacza gotowość urządzenia do 
nagrywania. 

2. Naciśnij krótko przycisk Foto/Video, żółta dioda mignie i zdjęcie zostanie zapisane w pamięci 
urządzenia.

3. Możesz ponownie nacisnąć krótko przycisk Foto/Video by zrobić kolejne zdjęcie.
4. Aby wyłączyć kamerkę należy przez 1-2 sekundy trzymać wciśnięty przycisk On/Off, po 

puszczeniu żółta dioda zgaśnie co oznacza że urządzenie jest wyłączone.

USTAWIANIE CZASU

1. Stwórz plik tekstowy o nazwie  time.txt i wpisz w nim datę dokładnie według formatu:
2010-05-16 11:43:16. Skopiuj plik do głównego katalogu karty pamięci włożonej w breloczek.

2. Po włączeniu urządzenie sprawdzi i zanalizuje plik tekstowy i według niego ustawi czas. Plik 
zostaje automatycznie skasowany. Czynność należy powtórzyć za każdym razem gdy chcemy 
zmienić godzinę lub datę.

INNE

• Aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć breloczek z włożoną kartą pamięci do portu USB 
komputera. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie 
są wymagane. Kamerka zostanie wykryta jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, 
dwukrotnie kliknąć myszką, pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. 
Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

DANE TECHNICZNE

• Rodzaj kart pamięci: microSD
• Pamięć wbudowana: brak
• Rozdzielczość nagrania AVI w kolorze z dźwiękiem - 720x480 30 klatek/s 
• Rozdzielność zdjęć: JPEG 1280 x 1024
• Wbudowany akumulator LITOWO-JONOWY 
• Ładowanie: przez port USB
• Nie wymaga dodatkowych sterowników w 98SE / ME / 2000 / XP / VISTA / 7 / MAC OS / LINUX 
• Wymiary: 51mm x 33mm x 10mm
• Kolor: czarny

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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