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Wstęp

Dziękujemy za zakup kamery samochodowej Cavion MyWay. 
Właśnie zyskałeś nowego towarzysza podróży samochodem, na 
którym zawsze możesz polegać. W większości krajów UE możesz 
dokumentować swoją jazdę, a tym samym chronić siebie i swoje 
mienie.

Kamera samochodowa Cavion MyWay posiada następujące 
właściwości oraz funkcje

- Full HD video 1920 x 1080 
- G-sensor 
- Nagrywanie w pętli 
- Tryb parkowania 
- Czujnik ruchu 
- Polskie menu 
- Podświetlenie LED 
- Zabezpieczanie wideo jednym przyciskiem

Zawartość zestawu
- Kamera samochodowa Cavion MyWay 
- Kabel zasilania 
- Kabel USB 
- Mocowanie na kamerę 
- Instrukcja obsługi

Instalacja produktu
1) Kabel zasilania do zapalniczki samochodowej poprowadź 

wokoł przedniej szyby w taki sposób, aby nie zakłócał dobrej 
widoczności z punktu widzenia kierowcy, a następnie bezpiec-
znie go przymocuj. Urządzenie zamontuj między szybą a lus-
terkiemwstecznym.W ten sposób osiągniesz optymalne ujęcia. 

2) Nie instaluj urządzenia w pozycji, która mogłaby rozpraszać 
kierowcę lub uniemożliwiałaby mu dobrą widoczność.

3) W niektórych samochodach zasilanie zapalniczki nie jest 
przerywane po wyłączeniu silnika. W takim przypadku prosimy 
o wyjęcie kabla z zapalniczki samochodowej przed opuszczeni-
em pojazdu.

4) Jeśli korzystasz z urządzenia po raz pierwszy, poziom naładowa-
nia baterii może być niski. Jeżeli niemożliwe jest uruchomienie 
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urządzenia z powodu rozładowanej baterii, podłącz ręcznie kabel 
zewnętrznego zasilania i w ten sposób naładuj baterię.

5) Zalecamy wykorzystywanie wysokiej jakości kart micro SDHC 
klasy 10 i wyższych. W celu optymalnego wykorzystania długości 
nagrania polecamy wykorzystywanie kart o pojemności co 
najmniej 8GB, jednak maksymalnie do 32 GB.  
W przypadku pierwszegowykorzystania karty pamięci polecamy 
jej sformatowanie.

Funkcje szybkiego wyboru

1) Podświetlenie LED – krótko wciśnij przycisk „WŁ./WYŁ.“.
2) Tryb parkowania – krótko wciśnij przycisk „Tryb parkowania“.
3) Dźwięk w nagraniu – krótko wciśnij przycisk „Strzałka w górę“.
4) Zabezpieczanie pliku – podczas nagrywania wideo aktualne 

nagranie możesz zabezpieczyć, wciskając krótko przycisk „Menu“.

Objaśnienie ikon

Długość pętli
Wartość ekspozycji
Tryb wideo
Tryb foto
Stabilizacja obrazu
Podłączone do zasilania
Podświetlenie diodą LED
Wykryto kartę pamięci
Jakość fotografii
Zdjęcia sekwencyjne
Czułość
Detekcja ruchu
Tryb parkowania 
G-sensor

Użytkowanie kamery samochodowej Cavion MyWay

1) Włożenie karty Micro SDHC
Włóż lub usuń kartę micro SDHC z wejścia na kartę pamięci ty-
lko wtedy, kiedy kamera jest wyłączona oraz nie jest połączona 
z komputerem kablem zasilania.

2) Zasilanie

a)Kamera może być zasilana przy użyciu kabla podłączonego 
do komputera lub przy użyciu zapalniczki samochodowej.
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b) Kamera została zaprojektowana z myślą o jej nieustannym 
zasilaniu. Nie ma możliwości wyjęcia lub zmiany miejsca 
wbudowanej baterii.

c)Wbudowana bateria jest przeznaczona przede wszystkim do 
wykorzystywania w trybie parkowania.

3) Włączanie i wyłączanie kamery

a)Aby włączyć kamerę, wciśnij i przytrzymaj przycisk „WŁ./WYŁ.“ 
przez 3-5 s.

b) Po podłączeniu do źródła zasilania kamera włączy się 
automatycznie.

c)Aby wyłączyć kamerę, wciśnij i przytrzymaj przycisk „WŁ./
WYŁ.“ przez 3-5 s.

d) Po odłączeniu od źródła zasilania kamera wyłączy się 
automatycznie.

4) Przełączanie trybów i poruszanie się w menu

a)Wciskając wielokrotnie przycisk „Tryb“, możesz przechodzić 
między trybem nagrywania/fotografowania/galerią.

b) Menu kamery posiada 3 odrębne sekcje – podstawowe 
ustawienia aparatu/ustawienia wideo/ ustawienia foto. Aby 
przełączać między poszczególnymi sekcjami, użyj przycisku

„Menu“, który jednocześnie umożliwia wejście do menu.  
W każdej z sekcji możesz wertykalnie przemieszczać się 
między pozycjami za pomocą strzałek „W górę“ i „W dół“ oraz 
potwierdzając wybór przyciskiem „OK“.

c)W celu niezależnej zmiany ustawień w trybie wideo/foto, 
musisz dokonywać zmian znajdując się w odpowiednim trybie. 
To znaczy ustawień wideo możesz dokonać jedynie w trybie 
wideo, natomiast ustawień foto jedynie w trybie foto.

d) Aby powrócić na poprzedni poziom, użyj przycisku „Menu“. 
Aby całkowicie wyjść z ustawień, wciśnij przycisk „Tryb“.

5) Nagrywanie / wykonywanie fotografii / przeglądanie galerii

a)Aby rozpocząć nagrywanie, wciśnij przycisk „OK“. Jego 
ponowne wciśnięcie spowoduje zatrzymanie nagrywania. 
Kamera musi się znajdować w trybie nagrywania.

b) Automatyczne nagrywanie  funkcja automatycznego 
nagrywania jest zawsze aktywna. Automatyczne nagrywanie 
rozpocznie się po podłączeniu kamery do źródła zasilania. 
Jak tylko po włączeniu zapłonu samochód zacznie pracować, 
kamera włączy się i zacznie nagrywać.
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c) Automatyczne rozpoczęcie/zakończenie nagrywania - 
kamera automatycznie zatrzyma nagrywanie i wyłączy się 
po zgaszeniu silnika i odcięciu źródła zasilania. W niektórych 
samochodach zapalniczka samochodowa jest nieustannie zasi-
lana. W tym przypadku przed opuszczeniem pojazdu upewnij 
się, czy kabel urządzenia został wyjęty z gniazda zapalniczki.

d) Zdjęcia możesz wykonywać poprzez klikanie przycisku „OK“. 
Kamera musi przebywać w trybie fotografowania.

e)Po przejściu do galerii, która wyświetli się w postaci listy na-
granych filmów oraz zdjęć, możesz przemieszczać się między 
nimi, korzystając ze strzałek „W górę“ i „W gół“. Aby rozpocząć 
lub zakończyć odtwarzanie, wciśnij przycisk „OK“.

6) Usuwanie plików bezpośrednio w kamerze
a)Usuwanie materiału bezpośrednio z kamery - możliwe z pozi-

omu galerii. Po wciśnięciu przycisku „Menu“, wybierz „Usuń“,  
a następnie „Usuń aktualny“.

b) Usuwanie wszystkich materiałów – możliwe z poziomu 
galerii. Po wciśnięciu „Menu“ wybierz „Usuń“, następnie „Usuń 
wszystkie“.

7) Zabezpieczanie plików bezpośrednio w kamerze
a) Zabezpieczanie aktualnego pliku – możliwe z poziomu galerii. 

Po wciśnięciu przycisku „Menu“, wybierz „Zabezpiecz“,  
a następnie „Zabezpiecz aktualny“.

b) Zabezpieczanie wszystkich plików - możliwe z poziomu 
galerii. Po wciśnięciu przycisku „Menu“, wybierz „Zabezpiecz“,  
a następnie „Zabezpiecz wszystkie“.

c) Odbezpieczanie aktualnego pliku - możliwe z poziomu 
galerii. Po wciśnięciu przycisku „Menu“, wybierz „Odbezpiecz“, 
a następnie „Odbezpiecz aktualny“.

d) Odbezpieczanie wszystkich plików - możliwe z poziomu 
galerii. Po wciśnięciu przycisku „Menu“, wybierz Odbezpiecz“,  
a następnie „Odbezpiecz wszystkie“.

8) Podłączanie do PC
Kamera może być podłączona do komputera przez załączony 
kabel USB. Po podłączeniu pojawi się kilka opcji.

a) Dysk zewnętrzny - podłącz kamerę do komputera, używając 
strzałek „W górę“ i „W dół“ wybierz

„Pamięć USB“ i kliknij „OK“. Kamera będzie się teraz zachowywała 
jak urządzenie plug`n`play.

b) Kamera internetowa – podłącz kamerę do komputera, a nas-
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tępnie za pomocą strzałek „W górę“ i „W dół“ wybierz pozycję 
„Kamera PC“. Swój wybór zatwierdź przyciskiem„OK“. Kamera 
będzie się zachowywać jak kamera internetowa.

Ustawienia kamery samochodowej Cavion MyWay – tryb wideo

1) Rozdzielczość wideo
Rozdzielczość wideo możeszu ustawić w samodzielnej sekcji 
menu ustawień wideo.Do menu ustawień wideo przejdziesz 
wciskając przycisk „Menu“ w trybie wideo. Za pomocą strzałek  
„W górę“ i „W dół“ przejdź na pozycję „Rozdzielczość“ i wybierz 
jedną z dostępnych możliwości – 1920x1080, 1440x1080, 
1280x720, 848x480 a 640x480.

2) Nagrywanie w pętli
Nagrany zapis kamera rozdziela na poszczególne sekwencje, 
których długość można ręcznie ustawić lub całkowicie wyłączyć. 
Sekwencje mogą mieć długość 1, 2, 3, 5 lub 10 minut. Długość 
sekwencji oznacza ikona w lewej części ekranu.

3) Ekspozycja
Umożliwia zmianę ekspozycji w zależności od potrzeb. Ustawienia 
ekspozycji zapisu w przedziale +2 po stopniach wielkości 1/3.

4) Detekcja ruchu
Przy włączonej detekcji ruchu kamera zacznie automatycznie 
nagrywać w momencie, kiedy zarejestruje poruszenie w zasięgu 
obiektywu.Kamera ukończy nagrywanie w momencie, kiedy 
ruch ustanie.

5) Nagrywanie dźwięku
Kamera umożliwia wyłączenie nagrywania dźwięku, a tym samym 
uniknięcie niepożądanych zapisów dźwiękowych. Dźwięk  
w powstającym zapisie można również włączyć lub wyłączyć za 
pomocą szybkiego wyboru.

6) Wyświetlanie daty
Kamera umożliwia zamieszczanie daty i godziny w powstającym 
nagraniu.

7) G-sensor
Jest połączony z innymi funkcjami kamery samochodowej. 
Możesz go ustawić w kilku różnych czułościach (2G, 4G, 
8G), przy czym 2G to czułość najwyższa, natomiast 8G to 
czułość najniższa. Ustawienie właściwej czułości ma wpływ 
na funkcjonowanie pozostałych właściwosci kamery. W celu 
prawidłowego funkcjonowania „Trybu parkowania“ zalecamy 
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ustawienie wyższej czułości w celu zarejestrowania również 
mniejszych uderzeń (podczas parkowania czy w ramach aktu 
wandalizmu). W trosce o prawidłowe działanie funkcji zabez-
pieczania plików zalecamy ustawienie niższej czułościa w celu 
eliminacji niepożądanych zabezpieczeń np. podczas przejazdu 
po nierównym terenie.Wskaźnikiem uruchomionego G-sensora 
jest ikona w lewej części ekranu.

Ustawienia kamery samochodowej Cavion MyWay – tryb 
aparat fotograficzny

1) Rozdzielczość fotografii 
W odrębnej sekcji menu możesz dokonać ustawień 
fotografii. Do menu ustawień fotografiiprzejdziesz wciskając 
przycisk „Menu“ w trybie wykonywania fotografii. Za pomocą 
strzałek„W górę“ i „W dół“ przejdź na pozycję „Rozdzielczość“  
i wybierz jedną z możliwości – 12Mpx, 10 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx,  
3 Mpx, 2 Mpx, 1,3 Mpx lub VGA.

2) Zdjęcia seryjne 
Umożliwia wykonanie serii pięciu zdjęć podczas 1 sekundy 
poprzez jednokrotne wciśnięcie wyzwalacza.

3) Jakość 
Ustawienie wpływa na ogólną jakość wykonanych fotografii 
oraz ich rozmiar. Jakośćmożna ustawić na poziomach: bardzo 
wysoka, wysoka, normalna.

4) Ostrość 
Ustawienie wpływa na ostrość wykonanych fotografii. Można ją 
ustawić na poziomach:bardzo wysoka, wysoka, normalna

5) Balans bieli 
Umożliwia ustawienia balansu białego koloru w wykonywanej 
fotografii: automatyczny,światlo dzienne, zachmurzenie, 
żarówka, jarzeniówka

6) ISO 
Ustawienie ISO określa czułość chipu obrazowego. Im ciemnie-
jszy jest fotografowany kadr, tym wyższe ISO należy ustawić. 
Z wyższym ISO wiąże się obecność szumów na wykonywanym 
zapisie. Można je ustawić na poziomach: automatyczne, 
100 i 200.

7) Ekspozycja 
Umożliwia edycję ekspozycji w zależności od potrzeby. 
Ustawienia ekspozycji w zależności od potrzeb. Ustawienia 
ekspozycji w zakresie +2 w stopniach rzędu 1/3.



10

8) Stabilizacja obrazu 
Cyfrowa stabilizacja obrazu umożliwia ograniczenie 
wstrząśnięcia fotografii podczas jej wykonywania.

9) Wyświetlanie podglądu 
Kamera umożliwia podgląd fotografii na ekranie natychmiast 
po powstaniu ujęcia, bez konieczności przełączania się do 
galerii. Wyświatlanie można ustawić na 2 lub 5 sekund,ewentu-
alnie całkowicie wyłączyć.

10) Wyświetlanie daty 
Kamera umożliwia zamieszczanie daty, ewentualnie daty  
i godziny na powstającej fotografii.

Podstawowe ustawienia kamery samochodowej Cavion MyWay
1) Tryb parkowania 

Włączony tryb parkowania uruchamia kamerę oraz rozpoczyna 
nagrywanie wideo w momencie, kiedy dojdzie do zderzenia lub 
ewidentnych prób wtargnięcia do zaparkowanego samochodu. 
Można go ustawić w kilku różnych czułościach (2G, 4G, 8G), 
przy czym 2G to czułość najwyższa, natomiast 8G to czułość 
najniższa. Łatwe włączenie i wyłączenie za pomocą szybkiego 
wyboru. 

2) Data/Godzina 
Ustawianie daty i godziny w urządzeniu. Możesz również 
wybrać format wyświetlanej daty.

3) Automatyczne wyłączanie 
Umożliwia ustawienie automatycznego wyłączania przy braku 
aktywności po 1 lub 3 minutach.

4) Wyłączanie LCD 
Ustawienia automatycznego wyłączania ekranu w przypadku 
braku aktywności po 3, 4 lub 10 minutach.

5) Dźwięk klawiszy 
Umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięku przycisków.

6) Język 
Umożliwia ustawienie języka menu.

7) Format TV 
Umożliwia ustawienia formatuTV na NTSC lub PAL.

8) Częstotliwość 
Umożliwia wybór frekwencji zgodnie z frekwencją sieci 
energetycznej (na kontynencie europejskim w sieci poprow-
adzony jest prąd o częstotliwości Hz, w Ameryce oraz części 
Azji - 60 Hz).
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9) Podświetlenie LED 
Podświetlenie diodą LED okaże się pomocne przy po-
gorszonych warunkach oświetleniowych. Tę funkcję można 
włączyć również w ramach szybkiego wyboru. O aktywności 
lub dezaktywacji funkcji informuje ikona w górnej części 
ekranu.

10) Formatowanie 
Możliwość formatowania karty Micro SDHC.

Parametry kamery samochodowej Cavion MyWay

Ekran 2,4“ HD LCD
Kąt widzenia 170°
Rozdzielczość wideo 1920x1080 , 1440x1080,
1280x720 (30 fps)
Format wideo AVI
Rozdzielczość foto Do 12 Mpx
Format foto jpg
Rodzaj pamięci Micro SDHC do 32 GB
Łączliwość USB, HDMI, TV out
Częstotliwość 50/60 Hz
Wejście TV NTSC/PAL

Kompatybilność z systemami operacyjnymi MS Windows

Uwaga: Specyfikacja może ulec zmianie ze względu na wymianę 
jednego z komponentów urządzenia lub aktualizację software’u.

Uwaga: niektóre kraje Unii Europejskiej posiadają szczegółowe 
przepisy dotyczące nagrywania kamerą samochodową. W związku 
z tym przed każdą podróżą za granicę zalecamy zapoznanie
się z prawem lokalnym. Kamerę można wykorzystać w celu 
stworzenia materiału dowodowego również w celu składania 
wyjaśnień funkcjonariuszowi policji. Raz jeszcze zalecamy 
zapoznanie się z regulacjami prawnymi w poszczególnych krajach. 
Ostrzegamy, że taki materiał może być wykorzystany również 
przeciw jego autorowi. Marka Cavion nie jest odpowiedzialna 
za niezgodne z prawem wykorzystywanie kamer ani materiału 
powstałego przy ich użyciu.

Środki bezpieczeństwa
1.Nie narażaj kamery na uderzenia, chroń przed upadkiem na 

ziemię oraz innymi możliwościami powstania mechanicznego 
uszkodzenia.
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2.Nie umieszczaj kamery w pobliżu obiektów wytwarzających 
silne pole magnetyczne, jak mp. Magnesy lub silniki elektryczne. 
Nie umieszczaj kamery również w pobliżu obiektów emitujących 
silne fale radiowe, jak np. anteny. Silne pole magnetyczne lub 
fale radiowe mogą uszkodzić kamerę lub wykonane obrazowe 
oraz dźwiękowe zapisy.

3.Nie wystawiaj kamery na oddziaływanie wysokich temperatur 
oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

4.Korzystaj jedynie z wysokiej jakości kart Micro SDHC. Karty 
nieznanych producentów nie zapewniają właściwego funkc-
jonowania miejsca zapisu.

5. Nie umieszczaj karty Micro SDHC w pobliżu pola magnetycz-
nego lub miejsc powstawania silnej elektryczności statycznej.  
W ten sposób możesz zapobiec utracie zapisanych danych.

6.W przypadku, kiedy podczas ładowania dojdzie do przegrzania 
urządzenia, tworzenia się dymu lub wystąpienia podejrzanego 
zapachu, natychmiast odłącz urządzenie i przerwij ładowanie.

7.Podczas ładowania przechowuj kamerę w miejscu niedostęp-
nym dla dzieci. Kabel zasilania może spowodować porażenie 
prądem elektrycznym lub uduszenie dziecka.

8.Kamerę przechowuj w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu 
miejscu.

Środki ostrożności i uwagi
- Dla własnego bezpieczeństwa nie zmieniaj ustawień kamery 

podczas prowadzenia pojazdu.
 - Do używania kamery w samochodzie musisz posiadać mocow-

anie na szybę. Kamerę
zamocuj w takim miejscu, aby nie zasłaniała widoku kierowcy 

ani nie stanowiła
przeszkody dla ewentualnego otwarcia poduszek powietrznych.
- Żaden przedmiot nie powinien blokować obiektywu kamery,  

a w jego pobliżu nie powinny
znajdować się materiały odbijające światło. Utrzymuj obiektyw 

w czystości.
- Przyciemniana przednia szyba samochodu może wpływać na 

jakość nagrywania.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa
- Używaj wyłącznie ładowarki dołączonej w zestawie podst-

awowym kamery. Użycie innej ładowarki może spowodować jej 
nieprawidłowe działanie i stanowić niebezpieczeństwo.
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- Nie używaj ładowarki w miejscach o dużej wilgotności. Nie 
dotykaj ładowarki mokrymi rękami lub kiedy stoisz w wodzie.

- Jeśli używasz ładowarki do zasilania urządzenia lub ładowania 
baterii, zapewnij odpowiednią wentylację jego otoczenia. Nie 
przykrywaj ładowarki papierem ani innymi przedmiotami, aby 
nie ograniczać jego chłodzenia. Nie używaj ładowarki, gdy 
znajduje się ona w torbie do przenoszenia.

- Ładowarkę podłączaj jedynie do odpowiedniego źródła zasila-
nia. Wymagania dotyczące napięcia znajdują się na obudowie  
i/lub opakowaniu produktu.

- Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem. W przypad-
ku uszkodzenia nie podejmuj się jej samodzielnej naprawy!

- W razie nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast 
odłącz je od zasilania energii.

- Urządzenie należy ładować pod nadzorem.

Konserwacja urządzenia
- Konserwacja urządzenia zapewni bezproblemowe działanie  

i zmniejszy niebezpieczeństwo uszkodzenia.
- Chroń urządzenie przed nadmierną wilgocią i ekstremalnymi 

temperaturami oraz unikaj zbyt długiego wystawiania go na 
działanie bezpośredniego światła słonecznego lub silnego 
światła ultrafioletowego.

- Chroń urządzenie przed upuszczeniem lub narażeniem na 
silne uderzenia.

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie nagłych i dużych zmian 
temperatury. Mogłoby to spowodować nagromadzenie wilgoci 
wewnątrz urządzenia, a w rezultacie jego uszkodzenie.  
W przypadku nagromadzenia wilgoci, zaczekaj do całkowitego 
wyschnięcia urządzenia przed jego użyciem.

- Powierzchnię ekranu łatwo zarysować. Nie dopuszczaj do 
kontaktu powierzchni ekranu z ostrymi przedmiotami.

- Nigdy nie czyść urządzenia, kiedy jest uruchomione. Do wyci-
erania ekranu i zewnętrznych części urządzenia używaj miękkiej, 
niepozostawiającej włókien szmatki. Do czyszczenia ekranu nie 
używaj ręczników papierowych.

- Nie podejmuj prób demontażu, naprawy ani modyfikacji 
urządzenia. Demontaż, modyfikacje lub próba naprawy mogą 
spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji,  
a nawet obrażenia ciała oraz uszkodzenie własności.

- Nie przechowuj ani nie przenoś łatwopalnych cieczy, gazów 
lub materiałów wybuchowych w miejscu przechowywania 
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urządzenia, jego części lub akcesoriów.
- Aby nie stwarzać okazji do kradzieży, nie zostawiaj urządzenia 

ani akcesoriów na widoku w pojeździe pozbawionym nadzoru.
- Przegrzanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Pozostałe informacje
1) Symbol przekreślonego kontenera zamieszczony na produkcie 

lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że po zakończeniu 
eksploatacji nie należy pozbywać się urządzenia elektrycznego 
lub elektronicznego wraz z odpadami komunalnymi. Produkt 
należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu  
w celu jego właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki produkt 
zostanie przyjęty bezpłatnie. Dzięki prawidłowej utylizacji 
tego produktu pomagasz zachować cenne zasoby naturalne 
oraz przeciwdziałasz potencjalnemu negatywnemu wpływowi 
na środowisko oraz ludzkie zdrowie, co może być skutkiem 
niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, 
prosimy o kon-takt z lokalnymi władzami lub w najbliższym 
punkcie zbiórki. Pozbywanie się odpadów tego rodzaju w nie-
prawidłowy sposób jest zagrożone karą przewidzianą w odpow-
iednich przepisach państwowych. Informacja dla użytkowników, 
dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(w przypadku zastosowania w przedsiębiorstwach i firmach): 
Szczegółowych informacje na temat prawidłowej utylizacji 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możesz uzyskać  
u swojego sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkown-
ików dotyczącza utylizacji sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego w państwach spoza Unii Europejskiej: 
Powyższy symbol (przekreślonego kontenera) obowiązuje 
wyłącznie w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat 
prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego możesz uzyskać w swoim urzędzie lub u sprzedawcy 
urządzenia. Wszystko zostało określone za pomocą symbolu 
przekreślonego kontenera na produkcie, opakowaniu lub  
w dokumentacji towarzyszącej.

2) Roszczenia gwarancyjne dotyczące urządzeń składaj w miescu 
zakupu. W przypadku problemów technicznych lub pytań, 
skontaktuj się ze sprzedawcą, który poinformuje cię o dalszym 
postepowaniu. Należy dotrzymywać zasady pracy z urządze-
niami elektrycznymi, a zasilający przewód elektryczny podłączać 
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tylko do odpowiednich gniazdek elektrycznych. Użytkownik nie 
jest upoważniony do demontowania urządzenia ani wymiany 
jakiejkolwiek jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi 
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Niewłaści-
wy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może 
równieżspowodować porażenie prądem elektrycznym.
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PRZYCISK OK
OK button | Schaltflächen und Schnittstellen |  Кнопка OK 
| Tlačítko OK | Tlačidlo OK |  OK poga | Mygtukas „OK” |                                      
Buton OK | OK gomb

PRZYCISK “w dół”
“Down” button | Schaltfläche “nach unten” |  Кнопка “вниз” | 
Tlačítko „nadolu” | Tlačidlo „dole” |  Poga “uz leju” | Mygtukas 
„Žemyn” |  Buton „în jos” | “Le” gomb 

PRZYCISK MONITOROWANIA PARKINGU
Parking lot monitoring button | Schaltfläche für Park-
platz-Monitoring | Кнопка наблюдения за парковкой | 
Tlačítko monitorování parkoviska | Tlačidlo monitorovania 
parkoviska | Autostāvvietas monitoringa poga | Automobilių 
stovėjimo aikštelės stebėjimo mygtukas | Buton de moni-
torizare parcare | Parkoló ellenőrzés gomb

PRZYCISK “w górę”
“Up” button | Schaltfläche “nach oben” | Кнопка “вверх” 
| Tlačítko „nahoru” | Tlačidlo „nahoru” | Poga “uz augšu” | 
Mygtukas „Aukštyn”| Buton „în sus” | “Fel” gomb

PRZYCISK MENU
Menu button | Schaltfläche Menü | Кнопка Меню | Tlačítko 
Menu | Tlačidlo Menu | Izvēlnes poga | „Meniu” mygtukas | 
Buton Modă | Menü gomb

PRZYCISK TRYB
Mode button | Schaltfläche Modus | Кнопка Pежим | Tlačítko 
Mode | Tlačidlo Mode | Režīms poga | Mygtukas „Mode”| 
Buton Menu | Divat gomb

SLOT KARTY SD
SD slot | Slot der SD-Karte | Слот для карты SD | Slot karty SD 
Slot karty SD | SD kartes ligzda | SD kortelės lizdas | Slot card 
SD | SD kártya bemenet

PRZYCISK ZASILANIA
Power button | Druckknopf für Stromversorgung (POWER) 
| Кнопка питания (POWER) | Tlačítko napájení (POWER) | 
Tlačidlo napájania (POWER) | Ieslēgšanas poga (POWER) | 
Elektros maitinimo mygtukas (POWER) | Buton de alimentare 
(POWER) | Kapcsológomb (POWER)
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WYJŚCIE HDMI
HDMI Port | HDMI-Ausgang | Выход HDMI | Vstup HDMI |  
Vstup HDMI |  HMDI izeja | HDMI išvestis | Ieșire HDMI | 
HDMI kimenet

WYJŚCIE AUDIO - VIDEO
Audio - Video port | Ausgang Audio-Video | Выход 
Audio-Video | Vstup Audio-Video | Vstup Audio-Video | 
Audio/Video izeja | Audio-video išvestis | Ieșire Audio-Video | 
Audio-Video Kimenet

ZŁĄCZE USB
Power button | USB-Stecker | Соединение USB | Konektor 
USB | Konektor USB | USB savienotājs | USB jungtis | Slot USB 
| USB csatlakozó

PRZYCISK RESET
Reset button | Druckknopf Reset | Кнопка reset | Tlačítko reset 
|Tlačidlo reset | Reset poga | Atstatymo mygtukas | Buton 
reset | Reset gomb
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WŁĄCZANIE /WYŁĄCZANIE
ON/OFF
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W celu włączenia lub wyłączenia urządzenia należy nacisnąć 
ukazany na rysunku przycisk zasilania (Power) i przytrzymać 
przez 3 sekundy.

In order to turn on or off the device, press the POWER button 
(see the picture) and hold it for 3 seconds.  
    
  

Um das Gerät ein- oder  auszuschalten, müssen Sie den in der 
Zeichnung gezeigte Druckknopf für Stromversorgung (Power) 
drücken und 3 Sekunden lang festhalten.  
  

С целью выключения или включения устройства 
необходимо нажать указанную на рисунке кнопку питания 
(Power) и придержать в течении 3 секунд.

Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte na 
obrázku zobrazené tlačítko napájení (Power) a podržte ho 
3 sekundy.

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte na obrázku 
zobrazené tlačidlo napájania (Power) a podržte ho 3 sekundy.

Lai izslēgtu vai ieslēgtu ierīci, nospiediet POWER pogu, kā 
parādīts zīmējumā, un pieturiet 3 sekundes.

Norėdami išjungti arba įjungti prietaisą, nuspauskite ir 3 
sekundes palaikykite nuspaustą iliustracijoje parodytą elektros 
maitinimo mygtuką (POWER).

În scopul opririi sau pornirii dispozitivului este necesar să 
apeși butonul de alimentare (Power) din desen și să menții 
3 secunde.

A készülék bekapcsolásához vagy kikapcsolásához nyomja 
meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva az ábrán látható 
kapcsológombot (Power). 
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Do wyłączonego urządzenia włóż kartę Micro SD 
o maksymalnej pojemności 32GB w sposób przedstawiony na 
rysunku. Aby wyjąć kartę z urządzenia, wciśnij ją delikatnie. 
Karta samoczynnie wysunie się z gniazda. 

Insert the Micro SD card with the maximum capacity of 32GB, 
as presented in the picture. In order to take the card out of 
the device, pull it gently in. The card will automatically slip 
out of the slot. 

KARTA MICRO SD 
MICRO SD

P

(P)
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PL
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In das ausgeschaltete Gerät legen Sie die Karte Micro SD mit 
der maximalen Kapazität von 32GB auf die in der Zeichnung 
gezeigte Art und Weise ein. Um die Karte aus dem Gerät 
herauszunehmen, müssen Sie sie feinfühlig hineindrücken. Die 
Karte schiebt sich aus der Steckdose selbsttätig heraus.

В выключенное устройство вложите карту Micro SD 
максимального размера 32 ГБ так, как показано на 
рисунке. Чтобы вынуть карту из устройства аккуратно 
нажмите на нее. Карта самостоятельно выдвигается из 
разъема.

Do zapnutého zařízení vložte Micro SD kartu s maximální 
kapacitou 32GB podle obrázku. Chcete-li kartu vybrat, jemně 
ju vytáhněte. Karta se sama vysune ze slotu. 

Do zapnutého zariadenia vložte Micro SD kartu s maximálnou 
kapacitou 32GB podľa obrázku. Ak chcete kartu vybrať, jemne 
ju vytiahnite. Karta sa sama vysunie zo slotu. 

Leslēgtā iekārtā ievietot Micro SD karti ar 32GB, tā kā parādīts 
zīmējumā. Lai izņemtu karti no iekārtas, piespied to uzmanīgi. 
Karte pati iznāks no iekārtas.  

Į išjungtą prietaisą įkiškite didžiausios 32 GB talpos mikro 
SD kortelę taip, kaip parodyta iliustracijoje. Norėdami 
kortelę ištraukti iš prietaiso, ją švelniai  paspauskite. Kortelė 
automatiškai išsikiš iš lizdo.

Introdu în dispozitivul oprit cardul Micro SD cu o capacitate 
maximă de 32GB în modul prezentat în desen. Pentru a scoate 
cardul din dispozitiv, împinge-l delicat înăuntru. Cardul va ieși 
singur din slot. 

A kikapcsolt készülékbe helyezzen be egy legfeljebb 32GB 
kapacitású Micro SD kártyát az ábrán megjelölt módon. A 
kártya készülékből való kivételéhez enyhén nyomja be a 
kártyát. A kártya magától kijön az aljzatból.
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ŁADOWANIE
CHARGING

Urządzenie podczas pracy zawsze powinno być podpięte 
do zasilania. Ładowarkę należy podłączyć w sposób ukazany 
na rysunku. Praca urządzenia na baterii wykorzystywana 
jest jedynie w przypadku korzystania z trybu monitorowania 
parkingu. 

The device ought to be connected to a power supply at any 
time when in use. Plug in the charger as shown in the picture. 
The battery supply can be applied solely in the case of parking 
lot monitoring mode.   

EN

PL
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Das Gerät muss während der Arbeit immer an die Stromver-
sorgung angeschlossen werden. Das Ladegerät ist auf die in 
der Zeichnung gezeigte Art und Weise anzuschließen. Der 
Batteriebetrieb wird lediglich dann angewandt, wenn der 
Modus Parkplatz-Monitoring benutzt wird. 

Устройство во время работы всегда должно быть 
подключено к питанию. Зарядку необходимо подключить 
так, как показано на рисунке. Работа устройства на 
батарейке используется исключительно в случае режима 
мониторинга стоянки.

Zařízení musí být při práci vždy zapojené do napájení. 
Nabíječku zapojte způsobem podle obrázk . Práce zařízení 
pomocí baterií se využívá pouze v případě použití v režimu 
monitorování parkoviska.

Zariadenie musí byť pri práci vždy zapojené do napájania. 
Nabíjačku zapojte spôsobom podľa obrázka. Práca zariadenia 
pomocou batérií sa využíva iba v prípade použitia v režime 
monitorovania parkoviska.

Lerīces darbošanās laikā tai jābūt pievienotai pie lādētāja. 
Lādētāju pieslēgt tā, kā tas parādīts zīmējumā. Iekārtas 
darbošanās ar baterijām tiek pielietota vienīgi, lietojot auto-
stāvvietas monitoringa funkciju. 

Veikiantis prietaisas visada turi būti įjungtas į elektros tinklą. 
Įkroviklį prijunkite taip, kaip parodyta iliustracijoje. Prietaiso 
darbas, naudojant bateriją, taikomas tik tada, kai yra įjungtas 
automobilių stovėjimo aikštelės stebėjimo režimas. 

În timpul funcționării dispozitivul ar trebui să fie cuplat la ali-
mentare. Încărcătorul trebuie cuplat în modul indicat în desen. 
Funcționarea dispozitivului pe baterie este utilizată exclusiv în 
cazul folosirii acestuia în modul de monitorizare a parcării.

Használat során a készülék legyen mindig a töltőre csatlakoz-
tatva. A töltőt az ábrán látható módon kell csatlakoztatni. 
A készülék elemmel történő használata kizárólag a parkoló 
ellenőrzés módban használatos.
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EN

DE

PL Deklaracja zgodności oraz szczegółowa instrukcja obsługi 

dostępna jest na stronie internetowej producenta:

www.cavion.pl

Declaration of conformity and user manual is located on 

producer website:

www.cavion.pl

Die Übereinstimmungsbescheinigung sowie detaillierte 

Bedienungsanleitung befinden sich auf der Internetseite des 

Produzenten: 

www.cavion.pl
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Декларация соответствия и подробное руководство 

по эксплуатации находятся на сайте производителя: 

www.cavion.pl

 Vyhlášení o shodě a detailní návod k obsluze je k dispozi-

ci na internetové stránce výrobce:

www.cavion.pl

Vyhlásenie o zhode a detailný návod na obsluhu je k 

dispozícii na internetovej stránke výrobcu:

www.cavion.pl

Atbilstības deklarācija un detalizēta lietošanas pamācība ir 

pieejama ražotāja interneta vietnē:

www.cavion.pl

Atitikties deklaracija bei išsami prietaiso naudojimo 

instrukcija yra pateikta gamintojo Interneto svetainėje:

www.cavion.pl

Declarația de conformitate și instrucțiunile detaliate de 

utilizare sunt disponibile pe site-ul web al producătorului:

www.cavion.pl

A megfelelőségi nyilatkozat és a részletes használati 

útmutató a gyártó honlapján érhető el:

www.cavion.pl
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