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Szanowny Kliencie,
dziękujemy za wybranie kamery samochodowej Xblitz GoRide. Zakupione przez 
Ciebie urządzenie jest wideorejestratora samochodowym, służącym 
do rejestrowania trasy pojazdu.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, prosimy o zapoznanie się 
z poniższą instrukcją.

PRZED UŻYCIEM
1.  Zaleca się używanie markowych kart SD (pojemność od 8 do 64GB) klasy 10.
2.  Przed umieszczeniem karty pamięci w rejestratorze, należy sformatować 
ją do systemu plików FAT32 na komputerze, a następnie w rejestratorze.  
3.  Kartę pamięci należy wkładać do urządzenia wyłącznie, gdy urządzenie jest 
wyłączone. Umieszczanie karty pamięci we włączonym rejestratorze może 
uszkodzić zarówno kartę jak i urządzenie. To samo tyczy się wyjmowania karty 
pamięci. 
4.  Bateria wbudowana w wideorejestrator służy przede wszystkim do utrzymywania
ustawień urządzenia. Po odłączeniu od zasilania, rejestrator może nagrywać przez 
nie więcej, niż 5 minut. 
5.  Gdy karta pamięci zostanie zapełniona, najstarsze, niezabezpieczone nagrania 
zostaną nadpisane przez nowe pliki wideo.
6.  Należy korzystać z funkcji urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie 
uruchamiaj funkcji wykrywania ruchu oraz trybu parkingowego w czasie jazdy – 
mogą one powodować samoczynne włączenie i wyłączanie się urządzenia 
w sytuacjach takich, jak postój na skrzyżowaniu.
7.  Zaleca się ustawienie czułości funkcji G-SENSOR na najmniejszy z dostępnych 
poziomów, by urządzenie nie zabezpieczało niepotrzebnych nagrań np. z jazdy 
po wyboistych drogach. Zabezpieczone nagrania nie zostaną nadpisane, gdy karta 
pamięci zostanie zapełniona.
8.  Urządzenie posiada mikrofon pojemnościowy, który nagrywa wszelkie odgłosy 
otoczenia. Dźwięki mogą nakładać się na siebie nawzajem, powodując 
zniekształcenia.
9. UWAGA! Port HDMI w urządzeniu jest nieaktywny.

1.  Kamera samochodowa Xblitz GoRide
2.  Uchwyt z przyssawką
3.  Ładowarka do samochodu
4.  Kabel USB
5.  Czytnik kart micro SD
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OPIS PRODUKTU
1.  Miejsce montażu uchwytu
2.  Obiektyw
3.  Głośnik
4.  Przycisk COFNIJ
5.  Przycisk W DÓŁ
6.  Przycisk W GÓRĘ
7.   Przycisk OK- (Zatwierdź)
8.  Wyświetlacz

9. Przycisk POWER
10.  Przycisk MODE
11. Slot na kartę pamięci micro SD
12.  Port HDMI (port nieaktywny)
13.  Mikrofon
14. Port USB  
15.  AV in 
16. Dioda kontrolna LED 
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01. MONTAŻ KAMERY
1. Wybierz miejsce montażu kamery. Upewnij się, że nic nie zasłania widoku dla
obiektywu wideorejestratora.
2. Wyczyść wybrane miejsce montażu kamery.
3. Przyklej uchwyt kamery do szyby w wybranym miejscu.
4. Poprowadź kabel zasilający zgodnie z powyższym diagramem.
5. Umieść wtyczkę mini USB przewodu zasilającego w porcie znajdującym się 
w uchwycie mocującym.
6. Umieść adapter zasilania urządzenia w gnieździe zapalniczki pojazdu.
7. Włóż kartę pamięci do gniazda wideorejestratora. Upewnij się, że urządzenie jest
wyłączone.
8. Zamontuj urządzenie w uchwycie mocującym.

02. ROZPOCZĘCIE PRACY 
Z URZĄDZENIEM
1. Zamontuj kamerę w uchwycie i podłącz ją do zasilania (zgodnie z instrukcjami 
w dziale MONTAŻ KAMERY).
2.  Umieść kartę pamięci micro SD w odpowiednim porcie kamery. Upewnij się, 
że karta jest sformatowana do systemu plików FAT32.
UWAGA! Kartę pamięci należy umieszczać w urządzeniu tylko, gdy jest ono 
wyłączone. To samo dotyczy wyjmowania karty z urządzenia.
3.  Ustaw w menu: 
a.  Datę i godzinę
b.  Nagrywanie w pętli (czas nagrań). Jeśli funkcja nagrywania w pętli jest wyłączona, 
pliki nie będą nadpisywane przez nowe nagrania.
c.  Ustaw najwyższą rozdzielczość dostępnych w menu.
d.  Ustaw czułość funkcji G-SENSOR na najniższą możliwą wartość, aby kamera nie 
zabezpieczała nagrań w przypadku jazdy po wyboistych drogach.
e.  Włącz tryb szerokiego zakresu dynamiki WDR.
f.  Upewnij się, że funkcje wykrywania ruchu oraz tryb parkingowy są wyłączone.
Jeśli opcje te pozostaną włączone podczas jazdy pojazdem, będą one miały 
negatywny wpływ na nagrania. Tryby te powinny być włączone wyłącznie, gdy 
zostawiasz pojazd zaparkowany. 
g.  Kamera automatycznie rozpocznie nagrywanie po uruchomieniu pojazdu, pod 
warunkiem, że gniazdo zapalniczki Twojego samochodu nie zapewnia stałego 
zasilania.  
h.  Niebieska dioda LED znajdująca się na obudowie kamery, sygnalizuje
o podłączeniu urządzenia do zasilania.
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03. OPIS KLAWISZY
1. POWER
Krótkie naciśnięcie przycisku włącza/wyłącza wyświetlacz rejestratora. 
Przytrzymanie przycisku przez ok 3 sekundy włącza/wyłącza urządzenie.
2.  MODE
Naciśnięcie przycisku „M” otwiera menu urządzenia. Naciśnięcie przycisku w menu 
urządzenia przełącza urządzenie pomiędzy menu obecnego trybu a menu ustawień 
urządzenia. Przycisk „M” służy także do wyboru opcji usuwania zapisanych plików 
lub ich ochrony.
3.  W DÓŁ           
W trybie przeglądania plików, naciśnięcie przycisku przełącza między plikami 
zapisanymi na karcie pamięci lub w menu urządzenia. W czasie odtwarzania pliku
video, naciśnięcie przycisku włącza funkcje regulacji dźwięku. W tym przypadku 
wyciszanie dźwięku.
4.  W GÓRĘ
W trybie przeglądania plików, naciśnięcie przycisku przełącza pomiędzy plikami 
zapisanymi na karcie pamięci. W menu, naciśnięcie przycisku zmienia obecnie 
wybraną pozycję. 
W trybie nagrywania wideo, naciśnięcie przycisku włącza/wyłącza nagrywanie 
dźwięku.
5.  COFNIJ
Wciśnięcie tego przycisku podczas nagrywania video zabezpiecza aktualne nagranie 
przed nadpisaniem. 
Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybów zapisu rejestratora video / foto oraz 
przejście do katalogu zapisanych plików.
6.  RESET
Wciśnięcie przycisku resetuje urządzenie i przywraca je do ustawień fabrycznych.
7.  OK.
Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje włączenie zapisu video lub wykonanie 
zdjęcia w trybie foto. Przycisk służy także za potwierdzenie pola wyboru w funkcjach 
menu.

PL



04. FUNKCJE URZĄDZENIA
1.  Nagrywanie w pętli
Pozwala ustawić długość nagrań plików video. Jeśli funkcja ta jest wyłączona, nowe 
nagrania nie będą nadpisywać starych gdy karta pamięci zostanie zapełniona.
2.  WDR (Wide Dynamic Range)
Funkcja umożliwia nagrywanie zarówno w ciemności, jak i jasnym, często 
oślepiającym świetle. Specjalne algorytmy analizują naświetlenie obrazu.
3.  Detekcja ruchu   
Pozwala włączyć/wyłączyć tryb wykrywania ruchu. Gdy tryb ten jest włączony, 
kamera automatycznie rozpoczyna nagrywanie pliku wideo, gdy wykryje poruszający 
się przed obiektem przedmiot (np. osobę zbliżającą się do samochodu). Nagrania 
te są chronione przed nadpisaniem przez urządzenie.
4.  Tryb parkingowy 
Funkcja ta sprawia, że kamera automatycznie uruchamia się i wykonuje krótkie 
nagrania wideo po wykryciu wstrząsu (wywołanego np. stłuczką na parkingu).
Nagrania wykonane w tym trybie są zabezpieczone przed nadpisaniem. 
5.  Zapis dźwięku
Pozwala włączyć/wyłączyć nagrywanie dźwięku w trakcie zapisu video.
6.  G-Sensor
Czułość sensora grawitacyjnego. Funkcja sprawia że, kamera automatycznie
wykonuje nagranie video po wykryciu wstrząsu (wywołanego np. stłuczką) i chroni
je przed nadpisaniem.
7 . Format  
Wykonuje format karty pamięci umieszczonej w urządzeniu. UWAGA: Formatowanie
usunie wszystkie dane i pliki zapisane na karcie pamięci.
8. Wygaszacz ekranu
Funkcja która pozwala ustawić czas, po którym wyświetlacz urządzenia
automatycznie się wyłączy.
Pozwala włączyć/wyłączyć cyfrową stabilizację obrazu, która chroni wykonane
zdjęcia przed rozmazaniem wywołanym trzęsieniem się wideorejestratora.
9.  Znacznik daty
Pozwala włączyć/wyłączyć wyświetlanie się daty i godziny, w których wykonane
zostało zdjęcie.
10.  Znacznik tablicy rejestracyjnej
Pozwala na ustawienie numeru tablicy rejestracyjnej Twojego samochodu.
Zapisany numer rejestracyjny będzie widoczny na wykonanych nagraniach wideo
i zdjęciach.

8
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05. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Nie dokonuj samodzielnego demontażu ani modyfikacji urządzenia.
W razie awarii, skontaktuj się z punktem serwisowym.
2.  Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
3.  Korzystaj wyłącznie z oryginalnej ładowarki, która została dołączona do zestawu.
Używanie innego zasilacza może mieć negatywny wpływ na działanie wbudowanej
baterii wideorejestratora. 
4.  Urządzenia nie można wykorzystywać w sposób niezgodny z prawem, które
obowiązuje w danym kraju lub regionie.
5.  Urządzenie może pracować w zakresie temperatury od 0 °C do 35 °C i być
przechowywane w temperaturze od 5 °C do 45 °C. Dopuszczalna wilgotność powietrza
to zakres 5-90% (bez kondensacji. 
6.  Nie upuszczaj urządzenia na ziemię ani nie narażaj na inne uszkodzenia fizyczne.
7.  Dbaj o czystość urządzenia, szczególnie obiektywu. Nie używaj detergentów ani
środków chemicznych do czyszczenia wideorejestratora.
8.  Trzymaj urządzenie z dala od zasięgu dzieci.
9.  Nie wystawiaj urządzenia na działanie bardzo wysokich temperatur lub ognia.

06. SPECYFIKACJA
Procesor: GP5168
Rozdzielczość nagrywania: 1920x1080
Sensor: Sony Starvis IMX307
Pamięć: Karty micro SD do 32 GB klasy 10 max 64GB
USB: Mini USB
Mikrofon/Głośniki: Wbudowane
Bateria: Wbudowana 300mAh
Wymiary (bez uchwytu): 53x40x53mm
Waga: 56g

PL
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07. KARTA GWARANCYJNA 
/ REKLAMACJE
Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można 
znaleźć na stronie: https://xblitz.pl/gwarancja/
Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego 
znajdującego się pod adresem: http://reklamacje.kgktrade.pl/
Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: 
www.xblitz.pl 

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia,
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Producent:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
ul. Ujastek 5b
31-752 Kraków Wyprodukowano w P.R.C.

Pełna wersja instrukcji dostępna na stronie www.xblitz.pl
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Dear Customer,
Thank you for purchasing the Xblitz GoRide dashboard camera. The product you 
have purchased is a video device designed to record any activity from the dashboard 
of your vehicle and record the routes taken by your vehicle.

BEFORE USE
1. It's recommended to use branded 10 SD cards with a capacity between 8 and 
64GB.
2. Before inserting the memory card in the recorder, it must first be formatted 
to the FAT32 file system on the computer, and then in the recorder.
3. Only insert the memory card into the device when the device is turned o�. 
Inserting the memory card in the switched-on recorder may damage both the card 
and the device. This also applies when removing the card from the device.
4. The built-in battery in the video recorder is primarily used to maintain the device 
settings. Once disconnected from a power supply, the recorder will function for 
no longer than 5 minutes.
5. When the memory card becomes full, the oldest, unprotected footage will 
be overwritten by new video files.
6. The device functions should only be used for their intended purposes. Do not 
activate the motion detection or parking mode functions while driving. This may 
result in the device turning on or o� automatically.
7. It is recommended that the sensitivity of the G-SENSOR function be set to the 
lowest level to prevent the device from protecting any unnecessary recordings, 
e.g. from driving on bumpy roads. Protected recordings will not be overwritten 
when the memory card is full.
8. The device has a condenser microphone that records all ambient sounds. These 
recorded sounds may overlap with one another causing them to be distorted.
9. ATTENTION! The HDMI port on the device is inactive.

KIT CONTENTS
1. Xblitz GoRide car camera
2. Suction cup mounting bracket
3. Car charger
4. USB cable
5. Micro SD card reader
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PRODUCT DESCRIPTION
1.  Handle mounting slot
2.  Camera lens
3.  Loudspeaker
4.  BACK button
5.  DOWN button
6.  UP button
7.  “OK – Confirm” button
8.  Display Screen

9. Power button
10.  “MODE” button
11. Micro SD memory card slot
12.  HDMI Port (inactive) 
13.  MiCROPHONE
14. USB  port 
15.  AV IN 
16. LED indicator light 
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01. MOUNTING YOUR CAMERA
1.  Select a designated place where you wish to install the camera. Be sure to check 
that the camera lens will not be obstructed.
2.  Thoroughly clean the designated installation place.
3.  Place and stick the camera mounting bracket in the designated location.
4.  Run the power cable to the device as shown in the image above.
5.  Insert the mini USB plug of the power cord into the port on the mounting bracket.
6.  Insert the device's power adapter into the vehicle's cigarette lighter socket.
7.  Insert the micro SD memory card into the memory card slot. Make sure that the 
device is turned o� before inserting the memory card.
8.  Install the device in the mounting bracket.

02. GETTING STARTED WITH YOUR 
DEVICE
1.  Install the camera in the mounting bracket and connect it to the power supply 
(follow the instructions provided in the MOUNTING THE CAMERA section of the 
instruction manual).
2.  Insert the micro SD memory card in the designated memory card slot. Make sure
that the card is formatted to the FAT32 file system.
3.  Setting the menu:
a.  Time and date
b.  Loop recording (recording time). If the loop recording function is turned o�, the 
files will not be overwritten by new recordings.
c.  Set the highest resolution available in the menu.
d.  Set the sensitivity of the G-SENSOR function to the lowest setting to ensure that 
the camera does not protect the recordings in the event of driving on bumpy roads.
e.  Enable WDR wide dynamic range mode.
f.  Make sure that the motion detection functions and parking mode are turned o�.
If these options are left on, they will harm the recordings. These features should
only be enabled when your vehicle has been parked.
g.  The camera will automatically begin recording when you move your vehicle
provided that your car's cigarette socked maintains a constant power supply to the
device.
h.  The blue LED on the camera housing indicates that the device is connected to the
power supply.
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03. KEY DESCRIPTION
1.  POWER
A quick push on this button will turn the display panel on and o�. To turn the device 
on or o�, the key needs to be pushed in and held for 3 seconds.
2.  MODE
Pressing the “M” button will open the device's menu. This will allow you to navigate 
between the current device settings and the overall device settings. The “M” button 
is also used for selecting the files which you would like to delete or protect.
3.  DOWN
This button allows you to navigate through any saved files found on the inserted 
memory card as well as the device menu. When playing a video file, this button will 
also activate the sound adjustment function by muting the video.
4.  UP
While in the file browsing function, this button switches between the saved files 
on the current memory card. In the menu, pushing the button will change the
currently selected item. In video recording mode, the button is used to switch audio 
recording on or o�.
5.  BACK
By pressing this button while recording, you prevent the current recording from 
being overwritten.
6.  RESET
Pushing the reset button will reset the whole device and restore it to the default 
factory setting.
7.  OK
A quick press of the OK button will activate video recording or take a photo while 
in photo mode. It is also used to confirm options in the devices menu.

 EN
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04. DEVICE FUNCTIONS
1.  LOOP RECORDING
This feature allows you to set the length of the video files. If this feature is disabled, 
any new recordings will not overwrite the existing or old video files once the memory 
card is full.
2.  WDR (Wide Dynamic Range)
The function allows you to record both in the dark and in bright, often blinding light. 
Special algorithms analyze the image exposure.
3.  MOTION DETECTION
This function allows you to enable/disable motion detection mode. When this mode
is on, the camera automatically starts recording a video file when it detects any
moving object in front of an object (e.g. a person or approaching a car). These
recordings are protected from being overwritten by the device.
4. PARKING MODE
This function causes the camera to automatically turn on and make a short video
recording after detecting a shock (e.g. caused by a bump in a parking lot). Recordings
made in this mode are protected from being overwritten. 
5. AUDIO RECORDING
Audio recording allows you to enable or disable audio recording while recording
a video file.
6. G-SENSOR
This will allow you to set the sensitivity of the gravity sensor. The function allows
the camera to automatically record a video after detecting a shock (e.g. caused by
a crash or bump in the road) and protect the recording from being overwritten.
 7.  FORMAT
Is responsible for the format of the memory card inserted in the device. NOTE: 
Formatting will delete all data and files stored on the memory card.
8. SCREENSAVER
A function that allows you to set the time after which the display of the device 
automatically turns o�. 
9. TIME STAMP
This feature allows you to activate or deactivate the time and date of any given 
photograph from being displayed.
10. LICENSE PLATE TAG
This feature allows you to set your car's license plate number. The registration 
number that you enter and save will be visible on all of your captured videos and
photos.
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05. PRECAUTIONS
1. Do not disassemble or modify the device yourself. In the event of failure or error, 
contact the designated service center.
2. Only use original accessories for the device.
3. Only use the original charger provided in the kit for the device. Using a di�erent 
charger may damage or harm the device.
4. The device may not and should not be used in a manner that is illegal 
or inappropriate in the given country or region.
5. The device should be stored in temperatures from 5 °C to 45 °C. 
The device can operate in temperatures ranging from 0 °C to 35 °C.
The permissible humidity for the device to function correctly is 5-90%.
6. Do not drop the device on the ground or subject it to other physical damage.
7. It's important to keep the device clean, especially the lens of the device. Do not 
use detergents or other chemicals to clean the device.
8. Keep the device out of reach of children.
9. Do not expose the device to high temperatures or open flames.

06. SPECIFICATIONS
Processor: GP5168
Recording resolution: 1920x1080
Sensor: Sony Starvis IMX307
Memory: Micro SD cards up to 32 GB, class 10, max 64 GB
USB: Mini USB
Microphone/Speakers: Built-in
Battery: Built-in 300mAh
Dimensions (without handle): 53x40x53 mm
Weight: 56 g

 EN
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07. WARRANTY / CLAIMS
This product is covered by a 24-month warranty. The warranty conditions 
are available on the website: https://xblitz.pl/warranty/

Complaints should be submitted with the complaint form 
which can be found at http://reklamacje.kgktrade.pl/

Contact details and the address of the service can be found 
on the website: www.xblitz.pl

Manufacturer:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5b
31-752 Cracow
Poland Made in P.R.C.

Specifications and contents of the kit are subject to change without notice,
We apologise for any inconvenience.

For the full version of the manual, please visit www.xblitz.pl
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