
Instrukcja 
 

Double Lens Camera Y2 

Kamera Samochodowa z kamerą cofania 

 

  
 
 
 
 
 
 
Prezentowana instrukcja zawiera w sobie opis instalacji oraz użytkowania urządzenia. Pozwala na 

zapoznanie się z parametrami technicznymi oraz właściwościami sprzętu. Przed przystąpieniem 

do eksploatacji urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią. 
 
 
 
 



Uwagi i ostrzeżenia 
 

 

UWAGA! 
 

PRODUCENT ORAZ DYSTRYBUTOR NA BIEŻĄCO PRACUJĄ NAD UDOSKONALENIEM 

SPRZĘTU. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN PARAMETRÓW 

URZĄDZEŃ ORAZ SPOSOBU OBSŁUGI URZĄDZENIA BEZ WCZEŚNIEJSZEGO 

POINFORMOWANIA. W WYNIKU CIĄGŁEGO ULEPSZANIA OPROGRAMOWANIA 

NIEKTÓRE Z FUNKCJI OPISANYCH W INSTRUKCJI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ. W RAZIE 

PROBLEMÓW PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM TECHNICZNYM W CELU 

UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO 

ZMIANY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 

BEZ UPRZEDZENIA. 
 

 

UWAGA! 
 

NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ URZĄDZENIA, PONIEWAŻ NIESIE TO ZA 

SOBĄ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA 

URZĄDZENIA ZWRÓĆ SIĘ Z PROŚBĄ DO AUTORYZOWANEGO SERWISU. PAMIĘTAJ 

RÓWNIEŻ O WŁAŚCIWYM UZIEMIENIU ORAZ OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ. 
 
 
 

 

UWAGA! 
 

UŻYTKOWNICY SYSTEMU POWINNI DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI 

REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI PROWADZENIA MONITORINGU 

AUDIOWIZYJNEGO. PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU NIE ODPOWIADAJĄ 

ZA NADUŻYCIA ORAZ NARUSZENIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM SPRZĘTU. 
 
 

 

Urządzenie po okresie eksploatacji nie może być umieszczone razem z innymi odpadami 

pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek przekazania 

sprzętu odpowiednim służbom zajmującym się zbiórką urządzeń elektrycznych oraz  
elektronicznych. Punkty prowadzące zbieranie tego typu sprzętu tworzą odpowiedni system 

umożliwiający oddanie tego typu urządzeń. Przyczynia się to do uniknięcia szkodliwych 

dla zdrowia oraz środowiska konsekwencji, które wynikają z niewłaściwego składowania i 

przetwarzania tego typu sprzętu oraz obecności w nim składników niebezpiecznych. 
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
 

 

1. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach, które zapewniają odpowiednią 

wentylację. Montaż urządzenia np. w zamkniętej szafce może doprowadzić do 

jego nieodwracalnego uszkodzenia. 
 



2. Zabronione jest samodzielne otwieranie obudowy urządzenia, a tym bardziej 

umieszczanie w niej ciał obcych. 
 
3. Podczas montażu powinny zostać wykorzystane przewody osłonięte izolacją wykonaną z 

tworzywa sztucznego. 
 
4. Urządzenie powinno być transportowane oraz przechowywane w oryginalnym 

opakowaniu, które zapewnia jego odpowiednią ochronę przed wstrząsami. 
 
5. Naprawy oraz testy sprzętu powinny być wykonywane przez autoryzowany personel. 

Producent oraz dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które 

wynikają z nieautoryzowanych przeróbek oraz napraw. Takie działanie skutkuje 

utratą gwarancji. 
 
6. Instalacje powinny być wykonywane przez autoryzowany personel posiadający wiedzę z 

zakresu elektryki, elektroniki oraz informatyki, a także zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 
7. Konieczne jest używanie dedykowanego źródła zasilania. Nieodpowiednie zasilanie może 

być przyczyną nieodwracalnego uszkodzenia sprzętu, które nie jest objęte gwarancją. 
 
8. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku wykrycia 

usterki konieczne jest skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem. 
 
9. Producent ani dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z 

nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowej instalacji sprzętu 

 

 

W zestawie 
• Kamera samochodowa DVR 
 
• Statyw z przyssawką 
 
• Przewód USB 
 
• Instrukcja w j. polskim 

 

• Kamera cofania 
 
• Ładowarka samochodowa 

 

 

Zasilanie 
 

Kamera może być zasilana w dwa sposoby: 
 

a) za pomocą akumulatora Li-ion o symbolu BL-4C. 
 

Kamerę można włączyć przytrzymując włącznik (10) przez 3 sekundy. 
 

Aby wyłączyć kamerę należy ponownie wcisnąć ten sam przycisk. 
 

Akumulator można naładować podłączając kamerę do komputera za pomocą przewodu USB, 

albo za pomocą ładowarki samochodowej. 
 

b) przez ładowarkę samochodową. Gdy kamera jest podłączona ładowarką do gniazdka 

zapalniczki włącza się w momencie włączenia silnika. 



 
 

Tryb nagrywania 
 

Kamera automatycznie rozpocznie nagrywanie w momencie włączenia (o ile znajduje się w niej 

karta pamięci). Zakończyć nagrywanie można za pomocą przycisku funkcyjnego (11). Ponowne 

wciśnięcie przycisku rozpocznie nagrywanie. Kamera zakończy nagrywać również w 

momencie zgaszenia silnika (jeśli jest połączona przez gniazdko zapalniczki). 
 

 

Tryb aparatu 
 

Aby przejść do trybu aparatu po włączeniu kamery należy raz wcisnąć przycisk MODE (16). 

Aby zrobić zdjęcie należy wcisnąć przycisk funkcyjny (11). 
 
 

Tryb przeglądania nagrań 
 

Aby przejść do trybu podglądu należy po włączeniu kamery dwukrotnie wcisnąć przycisk 

MODE. Za pomocą przycisków W DÓŁ oraz W GÓRĘ można przeglądać dotychczas 
 
zapisane nagrania i zdjęcia. Plik wideo można odtworzyć wciskając przycisk funkcyjny. Aby 

usunąć któryś z plików należy w trybie podglądu wcisnąć przycisk MENU następnie wybrać 

opcję DELETE i potwierdzić przyciskiem funkcyjnym. Następnie należy wybrać czy chcemy 

skasować dane zdjęcie (SINGLE), wszystkie zdjęcia (ALL), czy wybrać konkretne zdjęcie 

(SELECT). Wybór potwierdzamy przyciskiem funkcyjnym. W menu trybu podglądu można 
 
również włączyć tryb przeglądania wielu zdjęć (THUMBNAIL) oraz regulować poziom 

głośności (VOLUME)

 

Ustawienia kamery 
 

Aby wejść w ustawienia danego trybu należy raz wcisnąć przycisk MENU w danym trybie. Wybór 

opcji zawsze potwierdzamy przyciskiem funkcyjnym, między poszczególnymi funkcjami 

nawigujemy przy pomocy przycisków W DÓŁ oraz W GÓRĘ, a z ustawień wychodzimy 

wciskając przycisk MODE. Możliwe ustawienia w poszczególnych trybach pracy: 

 

A. Tryb nagrywania: 
 

1. Jakość nagrania (SIZE) – VGA 640x480px / D1 720x480px / HD 1280x960px 
 

2. Korekta ekspozycji (EV) – od -2 do +2, skok 01/3ev 
 
3. Balans bieli (WHITE BALANCE) – automatyczny (AUTO), światło dzienne (DAYLIGHT), 

pochmurnie (CLOUDY), halogen (TUNGSTEN), fluorescencyjne (FLUORESCENT) 

 
4. Datownik (TIME STAMP) - wyłączony (OFF), tylko data (DATE ONLY), data i godzina 

(DATE & TIME) 



 
5. Wykrywanie ruchu (MOTION DETECT) – włączony (ON), wyłączony (OFF) 
 

6. Czas nagrań (VIDEO TIME) – wyłączony (OFF), 1, 2, 3, 4, 5, 10, lub 15 minut 
 

7. Tryb nocny (NIGHT MODE) – włączony (ON), wyłączony (OFF) 
 

8. Zapis dźwięku (RECORD) – włączony (ON), wyłączony (OFF) 
 
 

B. Tryb aparatu: 
 

1. Rozmiar zdjęć (SIZE) – 12M , 8M, 5M, 3M, 2M, 1.3M lub VGA 640x480px. 
 

2. Jakość zdjęć (QUALITY) – dobra (FINE), standardowa (standard) lub ekonomiczna (economy). 
 

3. Tryb zdjęć (SCENE MODE) – automatyczny (AUTO), zdjęcia sportowe (SPORT), zdjęcia 

nocne (NIGHT), zdjęcie portretowe (PORTRAIT), zdjęcie krajobrazowe (LANDSCAPE), zdjęcie 

z podświetlonym tłem (BACKLIGHT). 
 
4. Korekta ekspozycji (EV) – od -2 do +2, skok 01/3ev. 
 
5. Balans bieli (WHITE BALANCE) – automatyczny (AUTO), światło dzienne (DAYLIGHT), 

pochmurnie (CLOUDY), halogen (TUNGSTEN), fluorescencyjne (FLUORESCENT). 

 
6. ISO (ISO) – automatyczne (AUTO), 100 lub 200. 

 

7. Kolor (COLOR) – standardowy (STANDARD), obrazowy (VIVID), sepia 

(SEPIA), monochromatyczny (MONOCHROME). 
 
8. Nasycenie (SATURATION) – wysokie (HIGH), normalne (NORMAL), niskie (LOW). 
 

9. Ostrość (SHARPNESS) – wysoka (HARD), normalna (NORMAL), niska (SOFT). 
 

10. Datownik (TIME STAMP) – wyłączony (OFF), tylko data (DATE ONLY), data i 

godzina (DATE & TIME). 
 
11. Zdjęcia seryjne (BURST) – włączone (ON), wyłączone (OFF).



C. Ustawienia kamery 
 

(SETUP) – aby przejść do ustawień kamery należy dwa razy wcisnąć przycisk MENU 
 

1. Sformatowanie karty SD (FORMAT) – potwierdzenie (EXECUTE), anulowanie (CANCEL). 
 

2. Dźwięk przycisków (BEEP) – włączone (ON) lub wyłączone (OFF). 
 

3. Język menu (LANGUAGE) – do wyboru. 
 

4. Automatyczne wyłączenie (AUTO OFF) – wyłączone (OFF) albo po 1, 3 lub 5minutach. 
 

5. Powrót do ustawień fabrycznych (SYS. RESET) – potwierdzenie (EXECUTE), 
 

anulowanie (CANCEL). 
 

6. Częstotliwość odświeżania (LIGHT FREQ.) – 50 lub 60Hz. 
 

7. Wyjście TV (TV OUTPUT) – PAL lub NTSC. 
 

8. Datownik (TIME STAMP) – wyłączony (OFF), tylko data (DATE ONLY), data i godzina 

(DATE & TIME). 
 
9. Wyjście USB (USB) – jako kamera internetowa (PC CAM) lub nośnik danych (DISK DRIVE). 
 
 

Ostrzeżenie: 
 

- nigdy nie wrzucaj baterii do ogniwa ani nie podgrzewaj baterii, może to spowodować jej wybuch; 
 
- podczas pierwszych trzech użyć rejestratora DVR, proszę ładować baterię, po jej 

całkowitym zużyciu. Ładować ją przez 12 godzin nieprzerwanie; 
 
- nigdy nie rozbieraj baterii, może do doprowadzić do wycieku elektrolitu; 
 
- nigdy nie zwieraj kontaktów złącza baterii ani pakietu ogniw, może do doprowadzić 

do uszkodzenia baterii, zapalenia lub wybuchu; 
 
- nigdy nie stwarzaj uszkodzeń mechanicznych baterii, może to doprowadzić do wycieku 

elektrolitu lub wybuchu. W szczególności nie należy nakłuwać, przebijać lub uderzać w baterię; 
 
- zawsze upewnij się że bateria jest przechowywana lub użytkowana w temperaturze z zakresu 5 

- 35 stopni Celsjusza. Wystawianie baterii na działanie temperatur spoza tego zakresu, może 

doprowadzić do jej uszkodzenia; 
 
- nigdy nie wystawiaj baterii na działanie płynów i bezpośredniego światła słonecznego; 
 
- zawsze przechowuj baterię w miejscu niedostępnym dla dzieci; 
 
- w przypadku kontaktu z uszkodzoną baterią mającą ślady wylania, należy natychmiast zmyć 

przy użyciu dużej ilości wody elektrolit z części ciała, które miały z nim kontakt. 
 
IMPORTER: 
MK Company Maciej Kusaj 
Ul. Hutników 14F 
42-202 Częstochowa 
Polska 
NIP: 9492052377 
Tel.: +48 739566524 
www.abcros.pl 

https://abcros.pl/

