
Skrócona instrukcja użytkowania



Poniższa wersja instrukcji jest wersją skróconą. Pełną wersję można

pobrać na stronie www.xblitz.pl

http://www.xblitz.pl
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Procesor: NTK96655

Sensor: Przód AR0330, 3.5MP; Tył OV9712, 1.0MP,             
szklane soczewki

Kąt widzenia: 165 stopni

Wyświetlacz: 2.7 ” TFT LCD

Format zapisu plików: H.264

Maksymalna rozdzielczość: Przód Full HD 1920x1080P @30kl/s; 
Tył HD 1280x720P @30kl/s.

Bateria 5V/320mAh

Funkcja G-Sensor Tak

Obsługa kart pamięci Tak, do 256 GB klasy 10

Nagrywanie w pętli Tak
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7 - Przycisk Menu Poza trybem nagrywania video (brak migającej czerwonej 

kropki w lewym górnym rogu), jedno krótkie wciśnięcie 

pozwala wejść do menu ustawień. 

8 - Przycisk [ ▼] W ustawieniach lub trybie odtwarzania, podświetla 

ustawienie;  

W trybie kamery, pełni funkcję przycisku ZOOM 

9 – Port ładowania 

Micro USB 

Złącze ładowarki 

10 – Mocowanie 

kamery 

Uchwyt z przyssawką 

11 - Port Mini USB 

do podłączenia 

tylnej kamery 

Użyj dołączonego długiego kabla USB aby połączyć 

przednią kamerę z tylną. 

12 - Reset  Wciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy aby zresetować 

urządzenie w przypadku gdy działa w sposób nieprawidłowy, 

„wiesza się” lub nie reaguje na polecenia. 

13 - Mikrofon Wbudowany mikrofon do nagrywania dźwięku 

14 – Obiektyw 6-elementowy obiektyw z szerokim zakresem tonalnym dla 

wysokiej jakości video  
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektronicznym

zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego

symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się takiego produktu,

jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego do punktu

obierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców

hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące

działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe obowiązki wprowadzone zostały w celu

ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyclingu zużytego sprzętu.

Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym

sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na

środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
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CPU: NTK96655

Sensor: Front AR0330, 3.5MP; Back OV9712, 
1.0MP, full-glass lens             

Angle of view 165 degree ultra wide angle lens

LCD: 2.7 ” TFT LCD

Video format H.264

Resolution: Front Full HD 1920x1080P @30fps;
Back HD 1280x720P @30fps.

Battery capacity: 5V/320mAh

G-Sensor built-in: Yes

Memory: Yes, support microSD cards up to 
256GB class 10

Cycle recording: Yes
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