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OBUDOWA WODOODPORNA

Zamknięcie pokrywy baterii

Pokrywa baterii

Przycisk Wyboru/Migawki Zamknięcie

Przycisk Trybu/Zasilania

MONTAŻ KAMERY
Przymocuj kamerę do kasku, narzędzia bądź 
ekwipunku.



ROZPOCZYNANIE

OPIS OGÓLNY 

Aby włączyć zasilanie:
Nacisnąć przycisk Zasilanie/Tryb 

Aby wyłączyć zasilanie:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Zasilanie/Tryb 

Włączyć kamerę i kilkukrotnie nacisnąć przycisk 
Zasilanie/Tryb w celu przejścia pomiędzy trybami kamery i 
ustawieniami. Tryby będą się pojawiały w następującej 
kolejności:

Filmy Zdjęcia Zdjęcia 
seryjne

Filmy 
poklatkowe Ustawienia





Filmy

Zdjęcia 

Zdjęcia poklatkowe 

Filmy poklatkowe 

nagrywanie filmów

wykonywanie pojedynczych zdjęć

Odtwarzanie filmów i zdjęć

wykonywanie serii zdjęć

wykonywanie serii ujęć w 
ustawionych przedziałach 

czasowych

Regulacja ustawień kamery, 
rozdzielczości i itp.

Nacisnąć przycisk Migawka/Wybór, aby wejść do menu 
ustawień. Kilkukrotnie nacisnąć przycisk Zasilanie/Wybór w 
celu przejścia pomiędzy opcjami i nacisnąć przycisk 
Migawka/Wybór, aby wybrać żądaną opcję lub użyć przycisku 
Do góry/Odtwarzanie lub Do dołu/Wi-Fi w celu przejścia 
pomiędzy różnymi opcjami.

Datownik: Wył./Data/Data i czas 

Naświetlanie: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0 

Rozdzielczość zdjęć: 12M, 8M, 5M, 2M

Zdjęcia seryjne: 3 zdjęcia 

Foto-timer/ Filmy poklatkowe: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s 

Ciągłe wykonywanie zdjęć poklatkowych: wył./wł. 

Częstotliwość sieciowa 50Hz/60Hz/Auto 

Język: angielski/chiński tradycyjny/włoski/hiszpański/

portu-galski/niemiecki/holenderski/francuski/czeski/polski/

turecki/rosyjski/japoński/koreańs ki/tajski

Data i godzina: MM/DD/RR, DD/MM/RR lub RR/MM/DD 

Wskaźnik dźwięku: Migawka wł./wył., 

Rozruch 1/2/3/brak, Brzęczyk wł./wył., 

Głośność 0/1/2/3

Wyświetlacz obrotowy: wł./wył. (używany, gdy kamera jest 

zamontowana odwrotnie)



Wygaszacz ekranu: wył./1 min/3 min/5 min

Oszczędzanie energii: wył./1 min/3 min/5 min

Format: nie/tak

Reset: nie/tak

Wersja: wyświetla aktualną wersję firmware'u

TRYB FILMU
TRYB ZDJĘC

TRYB ZDJĘC SERYJNYCH

Aby wykonać zdjęcie, należy sprawdzić, czy kamera znajduje 

się w trybie Zdjęcia. Jeśli na wyświetlaczu LCD kamery nie 

widać ikony Zdjęcia, nacisnąć kilka raz przycisk Zasilanie/

Tryb, aż ikona pojawi się.

Aby wykonać zdjęcie:

Nacisnąć przycisk Migawka/Wybór. Kamera wyda dźwięk 

migawki.

Aby wykonać zdjęcia seryjne, należy sprawdzić, czy kamera 

znajduje się w trybie Zdjęcia seryjne. Jeśli na wyświetlaczu 

LCD kamery nie widać ikony Zdjęcia seryjne, nacisnąć kilka 

raz przycisk Zasilanie/Tryb, aż ikona pojawi się. W trybie zdjęć 

seryjnych kamera wykonuje 3 zdjęcia w ciągu 1,5 sekundy.

W celu nagrania filmu należy sprawdzić, czy kamera znajduje 

się w trybie Filmy. Jeśli na wyświetlaczu LCD kamery nie 

widać ikony Filmy, nacisnąć kilka raz przycisk Zasilanie/Tryb, 

aż ikona pojawi się.

Aby rozpocząć nagrywanie:

Nacisnąć przycisk Migawka/Wybór. Kamera wyda jeden 

dźwięk, a podczas nagrywania lampki statusu kamery będą 

migać.

Aby zatrzymać nagrywanie:

Nacisnąć przycisk Migawka/Wybór. Lampki statusu kamery 

przestaną migać, a kamera wyda jeden dźwięk wskazujący na 

zatrzymanie nagrywania. 

Ta kamera automatycznie zatrzymuje nagrywanie, gdy 

rozładowuje się bateria. Film zostanie zapisany zanim kamera 

wyłączy się.

Czasy nagrywania są zależne od ustawionej rozdzielczości i 

szybkości klatek.

Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania (lub 

rozmiaru pliku) kamera automatycznie zatrzyma pracę. 

Zrestartować można ją tylko ręcznie.

*Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku w systemie plików 

FAT32 jest ograniczony do 4GB: 1080p/30fps: 29min. maks.



Aby wykonać serię zdjęć:

Nacisnąć przycisk Migawka/Wybór. Kamera wyda dźwięki 

migawki.

TRYB FILMU POKLATKOWEGO

Aby nagrać film/zdjecia poklatkowe, należy sprawdzić, czy 

ciągłe wykonywanie zdjęć (Tryb ciągły) jest włączone, a 

kamera znajduje się w trybie filmu poklatkowego. Jeśli na 

wyświetlaczu LCD kamery nie widać ikony Film poklatkowy, 

nacisnąć kilka raz przycisk Zasilanie/Tryb, aż ikona pojawi się. 

W trybie filmu poklatkowego kamera wykonuje serię zdjęć co 

2, 3, 5, 10, 20, 30 lub 60 sekund.

Odstępy czasowe, w których kamera będzie działała w trybie 

filmu poklatkowego muszą, przed rozpoczęciem nagrywania 

w tym trybie, zostać ustawione na ekranie ustawień.

Aby nagrać film poklatkowy:

Nacisnąć przycisk Migawka/Wybór. Kamera rozpoczyna 

odliczanie i emituje dźwięk migawki za każdym razem, gdy 

wykonywane jest zdjęcie.

ODTWARZANIE 

PAMIEC/KARTA MICRO SD

Odtwarzanie filmów i zdjęć

Aby przejść do menu Odtwarzanie:

1. Sprawdzić, czy kamera znajduje się w trybie Kamera.

2. Nacisnąć przycisk Do góry/Odtwarzanie, aby przejść do 

menu odtwarzania.    

3. Nacisnąć kilka razy przycisk Zasilanie/Tryb w celu przejścia 

pomiędzy trybami Filmy i Zdjęcia.

4. Nacisnąć przycisk Migawka/Wybór, aby wybrać żądana 

opcję.

5. Użyć przycisku Do góry/Odtwarzanie lub Do dołu/Wi-Fi w 

celu przejścia pomiędzy różnymi opcjami.

6. Nacisnąć przycisk Migawka/Wybór.

7. Aby powrócić do menu Odtwarzanie, nacisnąć przycisk 

Zasilanie/Tryb.

8. Aby wyjść, przytrzymać przycisk Do góry/Odtwarzanie przez 

dwie sekundy.

Ta kamera jest kompatybilna z kartami pamięci microSD, 

microSDHC i microSDXC o pojemności 16GB i 32GB. 



Należy używać kart microSD o klasie prędkości minimum 10. 

Zalecamy stosowanie markowych kart pamięci w celu 

zachowania maksymalnej niezawodności w warunkach dużych 

wibracji. 

BATERIA

KOMPATYBILNOŚĆ

Ładowanie baterii: 

1. Podłączyć kamerę do komputera lub zasilania USB. 

2. Podczas ładowania baterii lampka stanu ładowania będzie 

świecić. 

3. Lampka stanu ładowania wyłączy się, gdy bateria zostanie 

w pełni naładowana. 

Czas ładowania: 5 godzin 

Kompatybilność zależy od urządzeń. Odtwarzanie zawartości, 

udostępnianie i dostęp do karty pamięci kamery może nie być 

dostępny w przypadku niektórych urządzeń.

APLIKACJA KAMERY

Podłączanie do aplikacji iSmart DV. 

Aplikacja iSmart DV pozwala na zdalne sterowanie kamerą

 przy u ż yciu smartfonu lub tabletu. Funkcja oferuje pełne 

sterowanie kamerą, podgląd na żywo, odtwarzanie zdjęć oraz 

udostępnianie wybranej zawartości i wiele więcej. 

1. Pobrać aplikację iSmart DV na smartfon lub tablet ze  

sklepów Google Play lub Apple App. 

2. Nacisnąć przycisk Zasilanie/Tryb, aby włączyć kamerę. 

3. Sprawdzić, czy kamera znajduje się w trybie Kamera.

4. Nacisnąć przycisk Do dołu/Wi-Fi, aby przełączyć na Wi-Fi*. 

5. W ustawieniach Wi-Fi smartfonu lub tabletu podłączyć się 

do sieci o nazwie „Pioneer” z kilkoma cyframi. 

6. Wpisać hasło 1234567890. 

7. Otworzyć aplikację iSmart DV na smartfonie lub tablecie.

* Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk Do 

dołu/Wi-Fi, aby wyłączyć Wi-Fi. 








