
 

 

 

Kamera samochodowa videoCAR S330 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 



 

 

Cechy produktu: 
 
Kamera samochodowa videoCAR S330 jest wygodna w 
użyciu w różnych sytuacjach w celu robienia zdjęć, 
nagrywania wideo w wysokiej rozdzielczości, 
nagrywania głosu w dowolnym czasie i miejscu. 
 

⚫ Nagrywanie w pętli i płynne dzielenie nagrań 
⚫ Ochrona plików video przed nadpisaniem 
⚫ Funkcja blokowania nagrań przed usunięciem 

przez czujnik przeciążeń po wykryciu kolizji 
⚫ Szerokokątny obiektyw aparatu o wysokiej 

rozdzielczości 
⚫ Wbudowany mikrofon oraz głośnik 
⚫ Obsługa nagrywania wideo podczas ładowania 
⚫ Obsługa kart pamięci TF micro SD o dużej 

pojemności 
⚫ Obsługa nagrywania po wykryciu ruchu 
⚫ Obsługa monitorowania zaparkowanego auta 
⚫ Obsługa funkcji ochrony przeciwprzepięciowej 

podczas uruchamiania samochodu  
⚫ Opcjonalna funkcja doświetlania diodami IR  
⚫ Opcjonalna wbudowana łączność WiFi  
⚫ Opcjonalnie wbudowany GPS do śledzenia 

historii trasy 
 
 



 

 

Opis produktu 

 
 

1) Głośnik 
2) Przycisk wyboru trybu (M) 
3) Przycisk “w dół” 
4) Przycisk “w górę” 
5) Slot kart microSD 
6) Dioda sygnalizacyjna 
7) Wyświetlacz 
8) Port USB 
9) Przycisk menu 
10) Przycisk nagrywania/potwierdzenia funkcji 
11) Przycisk zasilania 
12) Mikrofon 
13) Obiektyw 

 



 

 

Opis przycisków i funkcji wideorejestratora： 

1) Dioda sygnalizacyjna 

Po włączeniu urządzenia zaświeci się niebieska dioda po 
lewej stronie, która będzie pulsować podczas nagrywania. 
Czerwona dioda po prawej stronie świeci się, gdy 
urządzenie jest ładowane oraz gaśnie, gdy bateria jest w 
pełni naładowana. 

2) Przycisk menu 

Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu ustawień 
funkcji. Naciskaj ten przycisk kilkakrotnie, aby przełączać 
się między ustawieniami. 
Podczas nagrywania naciśnięcie tego przycisku spowoduje 
zablokowanie przed nadpisaniem bieżącego pliku wideo. 

3) Przycisk “w górę” 

W trybie menu użyj tego przycisku, aby przejść w górę 
listy. 

4) Przycisk “w dół” 

W trybie menu użyj tego przycisku, aby przejść w dół listy. 
W trybie czuwania umożliwia uruchomienie WiFi. 

5) Przycisk wyboru trybu (M) 

Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć się między trybem 
nagrywania wideo/robieniem zdjęć/ odtwarzania 
zapisanych plików. 
Naciśnij ten przycisk podczas nagrywania wideo, aby 
włączyć lub wyłączyć nagrywanie głosu. 

 
 



 

 

6) Slot kart microSD 

Slot obsługujący karty pamięci microSD (do 64 GB). 

7) Mikrofon 

Umożliwia nagrywanie dźwięku plików wideo. 

8) Przycisk nagrywania/potwierdzenia funkcji 

Przycisk potwierdzenia nagrywania i robienia zdjęć. W 
trybie nagrywania wideo naciśnij ten przycisk, aby 
rozpocząć nagrywanie i naciśnij ponownie, aby zatrzymać 
nagrywanie; w trybie fotografowania naciśnij ten przycisk, 
aby robić zdjęcia. Służy też jako przycisk potwierdzenia w 
trybie menu. 

9) Port USB 

Port danych USB służy do łączenia się z komputerem w celu 
przesyłania danych oraz podłączenia zewnętrznego źródła 
zasilania do ładowania baterii lub pracy sprzętu. 

10) Przycisk resetowania urządzenia 

Przycisk służący do resetowania sprzętu, jeśli wystąpi 
zablokowanie się urządzenia. 

11) Przycisk zasilania 

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. W trybie 
czuwania naciśnij i przytrzymaj (przez około 5 sekund), aby 
włączyć lub wyłączyć łączność WiFi. 
 
 
 
 

 



 

 

Opis funkcji specjalnych: 

⚫ Czujnik przeciążeń (G-sensor) 

W przypadku wystąpienia przyspieszenia grawitacyjnego (1G 
= 9,81 m/s2) wideorejestrator automatycznie zablokuje 
nagrywany plik wideo i zapisze w osobnym folderze na karcie 
pamięci, uniemożliwiając jego przypadkowe usunięcie 
podczas nagrywania w pętli. 
Opcję czujnika przeciążeń (G-sensor) można wybrać w menu, 
oferując cztery poziomy czułości do wyboru: wyłączenie, 
niska, średnia lub wysoka. Domyślne ustawienie fabryczne to 
średnia czułość. 

⚫ Funkcja SOS 

Gdy przycisk  zostanie naciśnięty podczas nagrywania 
wideo, urządzenie zablokuje bieżący plik wideo i zapisze go 
jako plik w osobnym folderze na karcie pamięci, 
uniemożliwiając jego przypadkowe usunięcie podczas 
nagrywania w pętli. W takim przypadku na ekranie zostanie 

wyświetlona ikona ; 

⚫ Automatyczne włączanie i wyłączanie 

Umożliwienie automatycznego włączania urządzenia w celu 
rozpoczęcia nagrywania wideo po włączeniu zapłonu. Po 
wyłączeniu zapłonu kamera będzie jeszcze nagrywać obraz 
przez około 5 sekund, zanim plik wideo zostanie 
automatycznie zapisany, a następnie urządzenie samoczynnie 
się wyłączy; 
 



 

 

⚫ Połączenie WiFi (Opcjonalnie)  

1. Aplikacją służącą do obsługi kamery z poziomu telefonu 
komórkowego jest “Roadcam” dostępna w sklepie App Store i 
Google Play. Nazwa Wi-Fi kamery zaczyna się od “NVT- ***”, 
a domyślne hasło dostępu to 12345678. 
2. W trybie czuwania naciśnij przycisk . Zostanie wtedy 
wyświetlona na ekranie poniższa ikona: 
 
 
 

 
 

 
 
Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej można połączyć się z 
kamerą w celu umożliwienia obsługi sprzętu za 
pośrednictwem telefonu komórkowego.  

Aby wyjść z uruchomionego trybu WiFi naciśnij , aby 
wybrać opcję “WiFi WYŁ.”, a następnie naciśnij przycisk 

potwierdzenia , aby wyjść z trybu WiFi. 
W trybie WiFi naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu WiFi. 
 



 

 

⚫ Połączenie GPS (Opcjonalnie)  

1. Podczas wyszukiwania satelitów GPS ikona  na 

wyświetlaczu miga, a po wyszukaniu satelitów GPS ikona  
jest wyświetlana na stałe. 
2. Gdy WiFi jest włączone, urządzenie wymusi wyłączenie 
funkcji GPS, ponieważ sygnał WiFi będzie zakłócał sygnał GPS. 
3. Po wyszukaniu satelity przez GPS, do nagranego pliku 
wideo jest dodawany znak wodny GPS, a wideo nagrane po 
uruchomieniu WiFi nie posiada znaku wodnego GPS. 
 
 

  

⚫ Doświetlanie diodami IR (Opcjonalnie)  

Dodawanie funkcji doświetlania obrazu w menu. 
1. WYŁ., aby wyłączyć funkcję doświetlania i przejść do 
normalnego trybu nagrywania w wysokiej rozdzielczości. Po 

wyłączeniu funkcji noktowizora ikona  zostanie 
wyświetlona na ekranie. 
2. Funkcjonalność kolorowego obrazu w nocy: Gdy jasność 
otoczenia spadnie poniżej pewnego poziomu i pozostanie na 
dłużej niż 5 sekund, urządzenie automatycznie przełączy IR 
CUT i przejdzie w kolorowy tryb nocnego obrazu. Gdy jasność 
otoczenia przekroczy pewien poziom przez ponad 5 sekund, 
urządzenie automatycznie przełączy IR CUT i powróci do 
normalnego trybu kolorów o wysokiej rozdzielczości. Po 

włączeniu kolorowego trybu noktowizora ikona  zostanie 
podświetlona na ekranie. 



 

 

3. Funkcjonalność czarno-białego obrazu w nocy: Gdy jasność 
otoczenia spadnie poniżej pewnego poziomu i pozostanie 
przez ponad 5 sekund, urządzenie automatycznie przełączy IR 
CUT i przejdzie do czarno-białego trybu nocnego obrazu. Gdy 
jasność otoczenia przekroczy określony poziom przez ponad 5 
sekund, urządzenie to automatycznie przełączy IR CUT i 
powróci do normalnego trybu kolorów wysokiej 
rozdzielczości. Po włączeniu czarno-białego trybu 

noktowizora ikona  zostanie podświetlona na ekranie. 
 
 

 

⚫ Tryb parkingowy 

Naciśnij przycisk menu  i ustaw funkcję Tryb parkingu w 

opcjach. Wybierz (Wł.) i naciśnij przycisk , aby 

potwierdzić zapisanie opcji. Na ekranie pojawi się ikona , 
gdy funkcja trybu parkingowego jest aktywna. Gdy samochód 
zostanie pozostawiony na postoju bez włączonego zapłonu, 
po wykryciu niewielkich wibracji kamera automatycznie się 
włączy i uruchomi nagrywanie pliku wideo przez 20 sekund, 
po czym wyłączy się automatycznie (po włączeniu trybu 
parkingowego ekran nie będzie podświetlony, gdy urządzenie 
jest włączone, a o stanie urządzenia będzie informować 
jedynie świecąca się niebieska dioda).  

 
 
 

 



 

 

Podstawowe instrukcje obsługi filmów i zdjęć: 

⚫ Włączanie i wyłączanie wideorejestratora 

Naciśnij przycisk zasilania , aby włączyć urządzenie. 
Po włączeniu zaświeci się niebieska dioda na 
obudowie; 
Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk 

zasilania . Przed wyłączeniem urządzenia należy 
zatrzymać nagrywanie, jeśli jest aktywne Po 
wyłączeniu kamery, niebieska dioda zgaśnie. 

⚫ Tryb nagrywania wideo 

 
 

Naciśnij przycisk trybu kamery (M), aby przejść do 
trybu wideo, jak pokazano na powyższym schemacie. 

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć nagrywanie 

wideo. Ikona nagrywania  zacznie migać i 
jednocześnie niebieska dioda zacznie pulsować, 
informując o nagrywaniu wideo. 
 



 

 

⚫ Tryb fotografowania 

Naciśnij przycisk trybu kamery (M), aby przejść do 
trybu fotografowania, jak pokazano na poniższym 
schemacie. 

 
 

Naciśnij przycisk , aby wykonać zdjęcie. Za każdym 
razem, gdy ekran mignie raz, zdjęcie zostało zrobione.  

⚫ Odtwarzanie wideo/zdjęć 

Naciśnij przycisk trybu kamery (M), aby przejść do 
trybu odtwarzania. Ikona odtwarzania pojawi się w 
lewym górnym rogu ekranu. 
Naciśnij przycisk  lub , aby przewijać między 
dostępnymi plikami wideo oraz zdjęciami. 

Naciśnij przycisk , aby odtworzyć wybrany plik 
wideo. 
Podczas odtwarzania pliku wideo naciśnij przycisk  
lub , aby przyspieszać lub spowalniać odtwarzane 
nagranie wideo. 



 

 

⚫ Ustawienia menu 

Naciśnij przycisk , aby wywołać menu ustawień. 
Naciskając przycisk  lub , można dokonać 
wyboru funkcji w ustawieniach. 
Wybierz element ustawień do aktualizacji, naciśnij 

przycisk , aby przejść do tego ustawienia i 
wprowadzić zmiany. 

⚫ Wyjście z menu ustawień 

Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu ustawień. 

⚫ Ustawienia daty i czasu 

Naciśnij przycisk , aby przejść do opcji ustawień, 
następnie naciśnij przycisk , aby wybrać ustawienie 

daty i potwierdź wybór przyciskiem . Po pojawieniu 
się menu z ustawieniami daty i czasu, użyj przycisku 

, aby przełączać się pomiędzy ustawieniami roku, 
miesiąca, dnia, godziny, minut, sekund. 
Przy pomocy przycisków  ustaw odpowiednie 

dane w dacie oraz naciśnij przycisk  aby zapisać 
zmiany. 

 
 
 
 
 



 

 

Tryb USB 

Podłącz kabel USB do komputera i naciśnij przycisk zasilania. 
Kamera automatycznie wyświetli menu USB z następującymi 
opcjami: 
DYSK USB: W tym trybie można pobierać i zapisywać pliki 
wideo lub zdjęcia.  

Opis wbudowanego akumulatora 

⚫ Poniższe ilustracje przedstawiają wskaźnik stanu 
baterii: 
Pełna moc baterii 
2/3 mocy baterii 
1/3 mocy baterii 
Bateria wyczerpana 

 

⚫ Czerwona dioda ładowania będzie aktywna przez cały 
proces ładowania. Czas pełnego ładowania trwa około 
120 minut. Dioda ładowania wyłączy się 
automatycznie po zakończeniu ładowania. Baterię 
można ładować na trzy różne sposoby: 
1. Ładowanie za pomocą ładowarki sieciowej 
2. Ładowanie za pomocą złącza USB w komputerze 
3. Ładowanie za pomocą źródła zasilania w aucie 
 
Uwaga: Gdy urządzenie nagle wyłączy się z powodu 
nieprawidłowego działania, można je przywrócić do 
normalnej pracy, poprzez demontaż baterii lub 
naciskając przycisk resetowania, a następnie ponowne 
włączenie urządzenia. 



 

 

Specyfikacja techniczna 

Model videoCAR S330 

G-sensor (Czujnik 
przeciążeń) 

Tak (automatyczna ochrona pliku 
wideo przed nadpisaniem)  

Wyświetlacz  2 cale, LTPS 4:3 

Obiektyw 
Szerokokątny 145 stopni, 6g, 
przysłona 1.8  

Język menu Angielski, Niemiecki, Hiszpański, itd. 

Format wideo .MP4 

Rozdzielczości 
wideo 

1080p FHD: 1920x1080, 60 fps 
1080p FHD: 1920x1080, 30 fps 
720p HD: 1280x720, 120 fps 
720p HD: 1280x720, 60 fps 
720p HD: 1280x720, 30 fps 

Kodowanie wideo H.265 , Audio: AAC 

Nagrywanie 
w pętli 

Tak, nadpisywanie najstarszych 
nagrań po zapełnieniu karty pamięci 

Automatyczne 
uruchamianie 
i wyłączanie 

Tak, po włączeniu i wyłączeniu 
zapłonu kamera automatycznie 
rozpoczyna i kończy nagrywanie 

Detekcja ruchu  Tak 

Tryb parkingowy Tak 

Datownik wideo Tak 

Karta pamięci TF (maksymalna pojemność 64GB) 

Tryb zdjęć Tak, maks. 12 Mpx 

Format zdjęć JPEG 



 

 

Mikrofon Tak 

WiFi 
(Opcjonalnie) 

Połączenie z smartfonem przez 
dedykowaną aplikację 

GPS 
(Opcjonalnie) 

Prędkość i koordynaty pojazdu w 
danej chwili 

Doświetlanie 
obrazu (opcja) 

Czarno-biały obraz, kolorowy obraz 

Częstotliwość 50HZ/60HZ 

Interfejs USB Tak 

Zasilanie 5V, 1.5 A 

Akumulator Wbudowany, 180mAh 
 

Szybka pomoc:  
➢ Jeśli poniższe problemy wystąpią w normalnych 
warunkach pracy, zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami: 
 

⚫ Nie można robić zdjęć lub nagrywać filmów. 
Sprawdź, czy w kamerze znajduje się karta pamięci. Sprawdź, czy 
pojemność karty TF jest wystarczająca lub czy jest zablokowana.  

⚫ Automatyczne zatrzymanie w trakcie nagrywania 
Ze względu na duży rozmiar danych filmów w wysokiej 
rozdzielczości należy używać szybkiej karty TF, która jest 
kompatybilna z SDHC. Szybkie karty TF mają oznaczenie C4/C6. 

⚫ Podczas przekazywania obrazów i filmów 
wyświetlany jest komunikat „błąd pliku 

Błąd w procesie zapisywania materiałów na karcie TF, powoduje 
niepełne zapisanie pliku. Użyj funkcji formatowania w kamerze 
wideo, aby ponownie sformatować kartę TF. 



 

 

⚫ Rozmazany obraz 
Sprawdź, czy na obiektywie nie ma zabrudzeń lub odcisków 
palców. Przed użyciem wyczyść obiektyw kamery. 

⚫ Obrazy są ciemne podczas robienia zdjęć nieba, 
powierzchni wody i przy innych ustawieniach  

Środowiska o znacznym kontraście wpłyną na funkcję 
automatycznej ekspozycji aparatu. Można to naprawić, 
dostosowując wartość EV w menu ustawień urządzenia.   

⚫ Kolorowe są rozmyte w pochmurnym otoczeniu i 
przy oświetleniu wewnętrznym 

Sprawdź funkcję „balansu bieli” w urządzeniu i ustaw ją jako 
automatyczną.  

⚫ Na obrazie widoczne są poziome linie 
Wynika to z niewłaściwego ustawienia częstotliwości źródła 
światła. Zmień ustawienie na 50 Hz lub 60 Hz zgodnie z 
częstotliwością lokalnego zasilania.  

⚫ Urządzenie wyłączone 
Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby ponownie 
uruchomić sprzęt. 

 
 

Zestaw zawiera: 
 

1. Kamera samochodowa videoCAR S330            
2. Przyssawka z przegubem kulowym                      
3. Ładowarka samochodowa (5V 1.5 A)                           
4. Kabel komunikacyjny USB 
5. Instrukcja obsługi                                      


