




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wideorejestratora Samochodowego 
Cybernetik Dash Cam



Instrukcja  obsługi  zawiera  informacje  dotyczące 
specyfikacji  technicznej  i  obsługi  urządzenia,  jego 
funkcji  i  ustawień  oraz  prawidłowego  użytkowania. 
Należy  uważnie  przeczytać  treść  niniejszej  instrukcji 
obsługi  przed  pierwszym  użytkowaniem. 
Postępowanie  zgodne  z  instrukcją  pozwala  na 
prawidłowe korzystanie z urządzenia oraz użytkowanie 
zgodne z jego przeznaczeniem.

Dziękujemy za wybranie produktu marki 



Zawartość zestawu

Zanim zaczniesz używać urządzenia sprawdź, czy wszystkie 
poniższe elementy znajdują się w pudełku:

 kamera samochodowa Cybernetik HD
 ładowarka samochodowa
 uchwyt na szybę
 przewód USB-MiniUSB
 instrukcja obsługi

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona 
uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Specyfikacja techniczna

 Nagrywanie filmów podczas jazdy
 Kamera FullHD 1080p, HD 720p 30fps ,VGA
 Aparat fotograficzny 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.3M, 

VGA
 Diody IR (widoczność w nocy)
 Wyświetlanie czasu oraz daty na nagraniu



 Slot kart microSD do 32 GB (zalecana karta o minimalnej 
klasie prędkości 6, sugerowane jest wykorzystanie karty 
SD klasy 10)

 Wyświetlacz o przekątnej 2.7”
 Wbudowany mikrofon
 Ustawienia długości nagrywania filmów

Opis ustawień

Ustawienia wideo
 ustawienia rozmiaru wideo
 ustawienie długości nagrań wył/1/3/5 min 
 ekspozycja
 detekcja ruchu
 nagrywanie dźwięku
 dodawanie czasu na nagraniach
 wykrywanie przeciążenia
 włączenie/wyłączenie dźwięku klawiszy
 włączenie/wyłączenie podczerwieni (widoczność w nocy)
 ustawienie czuwania na parkingu

Ustawienia zdjęć
 rozmiar zdjęć



 jakość obrazu
 ostrość
 balans bieli
 kolor zdjęć
 ISO
 ekspozycja zdjęć
 włączenie anti-shake

Podgląd zapisanych plików
 usuwanie
 miniatura
 głośność odtwarzania
 blokowanie pliku

Dodatkowe ustawienia
 ustawienia daty i czasu
 język
 częstotliwość
 wygaszanie ekranu wył/3/5/10 min
 formatowanie karty
 przywracanie ustawień fabrycznych
 wyjście TV (PAL/NTSC)
 wpisanie rejestracji pojazdu





Korzystanie z wideorejestratora

 W celu uruchomienia kamery należy wcisnąć i 
przytrzymać okrągły przycisk do momentu włączenia 
ekranu. 

 Aby uruchomić nagrywanie należy wcisnąć przycisk OK
 Przycisk MENU służy do zmiany ustawień kamery
 Przycisk MODE pozwala na zmianę trybu 

nagrywania/zdjęcia/odtwarzanie nagrań
 na podglądzie oraz w momencie nagrywania obrazu 

strzałką w lewo można wygasić ekran
 Ciągle świecąca niebieska dioda oznacza stan gotowości
 Mrugająca niebieska dioda oznacza nagrywanie
 W prawej dolnej części ekranu znajduje się ikona 

pokazująca stan naładowania baterii.
 Ikona „P” oznacza uruchomiony tryb nagrywania na 

postoju parkingowym



Opis ikon oraz przycisków 









Gwarancja i Serwis

Szczegóły gwarancji,  zwrotów  i  adres  serwisu  można znaleźć  na 
stronie  Cybernetik.pl, na karcie  produktu lub pod adresem  e-mail: 
support@cybernetik.pl

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

Niniejszym  firma Paweł Ochyński CSG  oświadcza, że ten produkt 
jest  zgodny  z  podstawowymi  wymaganiami  i  pozostałymi 
postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 2004/108/WE. Urządzenie 
spełnia  wymagania  Dyrektywy  Europejskiej  2004/104/WE.  Treść 
deklaracji zgodności znajduje się na stronie Cybernetik.pl


