
 
 

Kamera samochodowa 

videoCAR D400 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

 

1. Opis kamery 

 

1. Przycisk resetowania 

2. Gniazdo zasilania miniUSB 

3. Czytnik kart microSD 

4. Złącze AV 

5. Przycisk OK/zasilania 

6. Przycisk menu/resetowania 

7. Przycisk w górę/blokowanie nagrań 

8. Przycisk w dół/nagrywanie 

9. Przycisk odtwarzania/przełączania kamery    

 

Dodatkowe akcesoria w zestawie: 

Instrukcja obsługi, uchwyt montażowy z taśmą klejącą, kabel 

komunikacyjny miniUSB, ładowarka samochodowa 12V. 

 

2. Opis funkcji 

 

1. Przycisk resetowania – przy pomocy szpilki lub spinacza 

naciśnij przycisk w otworze, aby zresetować kamerę w 

przypadku nieprawidłowego działania. 

2. Gniazdo zasilania miniUSB – podłącz ładowarkę do 

gniazda, aby dostarczyć zasilanie do kamery podczas jej 

użytkowania. 

3. Czytnik kart microSD – przystosowane do kart pamięci klasy 10 

o pojemnościach do 128 GB 

4. Złącze AV – służy do podłączenia kamery tylnej 

5. Przycisk OK/zasilania – krótkie naciśnięcie powoduje 

potwierdzenie funkcji, dłuższe przytrzymanie włącza/wyłącza 

urządzenie. 

6. Przycisk menu/wyboru trybu – krótkie naciśnięcie powoduje 

przejście do menu trybu, podwójne krótkie naciśnięcie powoduje 

przejście do menu systemowego, dłuższe przytrzymanie powoduje 

resetowanie ustawień kamery. 

7. Przycisk w górę/blokowanie nagrań – pozwala na przesuwanie 

się po menu w górę, w trybie nagrywania pozwala na zablokowanie 

nagrania przed nadpisaniem. 

8. Przycisk w dół/nagrywanie – pozwala na przesuwanie się po 

menu w dół, w trybie nagrywania zatrzymuje lub wznawia nagranie 

9. Przycisk odtwarzania/przełączania kamery – krótkie naciśnięcie 

pozwala na przełączenie widoku na kamerę tylną, dłuższe 

przytrzymanie uruchamia tryb odtwarzania 

 

3. Połączenie i obsługa aplikacji 

 

Model videoCAR D400 może łączyć się poprzez dedykowaną 

aplikację z telefonami z systemem Android i iOS. 

Krok 1: Pobierz aplikację skanując poniższy kod QR: 

 



Bez względu na system operacyjny, telefony z systemem Android 

lub iOS mogą zeskanować powyższy kod i pobrać aplikację 

„Roadcam” bezpośrednio ze strony wydawcy. Aplikacja „Roadcam“ 

jest również dostępna do pobrania z Google Play lub App Store. 

Krok 2: Podłącz kamerę do źródła zasilania i ją uruchom. W menu 

systemowym wybierz opcję WiFi i ją aktywuj. Następnie wejdź do 

menu WiFi w swoim telefonie komórkowym i wyszukaj sieć o 

nazwie początkowej „AP_WIFI”. Wybierz tą sieć i wprowadź hasło 

„12345678”. Po kilku chwilach połączenie powinno zostać 

nawiązane. 

 

Nazwa WiFi:  AP_WIFI**** 

Hasło WiFi:  12345678 

Note: Prosimy nie zmieniać domyślnego hasła WiFi, gdyż może to 

spowodować problemy z komunikacją z kamerą. 

W niektórych przypadkach w systemie Android może wyświetlić się 

komunikat, że wybrana sieć WiFi nie ma połączenia internetowego. 

W takim wypadku należy wybrać „Połącz”, w przeciwnym razie 

nawiązanie połączenia z kamerą będzie niemożliwe. 

 

 

Krok 3: Otwórz aplikację „Roadcam” po połączeniu z kamerą 

Widok z aplikacji: 

  

Po otwarciu aplikacji „Roadcam” można uzyskać dostęp do 

widoku kamery za pomocą naciśnięcia ikony kamery na środku 

ekranu telefonu komórkowego. 

Krok 4: Odtwarzanie wideo i ustawienia 

 

1. Przycisk ustawień – umożliwia dostosowanie takich parametrów 

kamery jak jakość nagrywanego obrazu, interwały czasowe nagrań, 

ekspozycja, itd. 

2. Przycisk nagrywania/zatrzymania 

3. Przycisk odtwarzania wideo - odtwarza nagrane materiały wideo 

4. Przycisk obrazu – umożliwia przeglądanie wcześniej zapisanych 

obrazów jednym kliknięciem  

5. Przycisk aparatu – wykonuje zdjęcie aktualnego widoku z kamery 

 

 



4. Specyfikacja techniczna 

Chipset: Novatek  

Ekran: 2 cale IPS; 240*320 

Kąt nagrywania: szerokokątny 170 ° 

Format wideo: kompresja H.264; MP4 

Nagrania wideo: ciągłe/1/3 minuty 

Tryb wideo: nagrywanie w pętli, automatyczne nadpisywanie 

Mikrofon: tak (domyślnie włączony) 

Karta pamięci: microSD do 128GB, klasa 10 lub wyższa 

Język: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, itd. 

G-Sensor: Cztery poziomy czułości czujnika przeciążeń 

Nagrywanie podzielone: płynne przejścia pomiędzy nagraniami 
wideo 

Datownik: aktualna data i godzina naniesione na nagranie wideo 

Tryby pracy: nagrywania/fotografii/odtwarzania multimediów 

Temperatura pracy: -35°C~75°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

5. Najczęściej zadawane pytania 

 

(1) Po połączeniu się poprzez WiFi z wideorejestratorem nie 

można włączyć aplikacji / ekran robi się czarny lub 

intensywnie błyska. 

Rozwiązanie: 

Gdy telefon z systemem Android łączy się z kamerą 

samochodową, powinien wyświetlić się komunikat, że sieć 

WLAN nie posiada dostępu do internetu. W takim przypadku, 

gdy została wybrana opcja „Anuluj”, należy przejść do 

ustawień telefonu, wybrać sieć kamery w ustawieniach WiFi, a 

następnie wybrać opcję „Zapomnij hasło WiFi” i połącz się z 

siecią ponownie. Po ponownym wyświetleniu się komunikatu 

dotyczącego sieci WiFi wybierz opcję „Połącz”, aby móc 

korzystać z aplikacji. 

Jeśli powyższy problem nadal występuje, możliwą przyczyną 

jest ograniczenie uprawnień aplikacji przez telefon. W takim 

wypadku należy odinstalować aplikację, zainstalować ją 

ponownie. 

Ważne jest także, aby przed uruchomieniem aplikacji upewnić 

się, że połączenie z kamerą samochodową jest aktywne w 

ustawieniach telefonu. 

 

(2) Wideorejestrator nie odczytuje karty pamięci lub przerywa 

nagrywanie klipów wideo. 

Rozwiązanie: 

Sprawdź czy zastosowana karta pamięci jest klasy 10 lub 

wyższej. Z uwagi na nagrywanie obrazów w wysokiej 

rozdzielczości, kamera samochodowa wymaga bardzo 

wysokiego poziomu szybkości i stabilności karty pamięci. Gdy 

wystąpi taki problem, konieczna jest wymiana karty pamięci na 

model klasy 10 lub wyższej, zaleca się stosowanie kart pamięci 

renomowanych producentów. 

(3) W wideorejestratorze po uruchomieniu intensywnie migocze 

ekran lub urządzenie samoczynnie się wyłącza 

Rozwiązanie: 

Sprawdź czy kabel zasilający został poprawnie podłączony do 

kamery i do źródła zasilania. Zweryfikuj także czy napięcie oraz 

natężenie zasilacza są wystarczające do prawidłowego działania 

kamery. Kamery nagrywające w wysokiej rozdzielczości potrzebują 

do prawidłowego działania zasilania 5V 2A. 


