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1. BUDOWA REJESTRATORA
BLOKADA
UCHWYTU

OBIEKTYW
QR CODE

KONTROLKA
NAGRYWANIA

GŁOŚNIK

UCHWYT
MONTAśOWY

KONTROLKA
PRACY

CLOUD
CODE

GNIAZDO
ZASILANIA

KONTROLKA WI-FI

KONTROLKA
GPS

GNIAZDO KARTY
MICRO SD

POKRYWA

REJESTRACJA
DŹWIĘKU

WI-FI (krótkotrwałe wciśnięcie)
FORMATOWANIE KARTY MIRO SD
(wciśnięcie na min. 10 sekund)

2.

REJESTRATOR

UCHWYTY MONTAśOWE

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

PREWÓD ZASILAJĄCY

TAŚMA DWUSTRONNA

ADAPTER USB

KARTA MICRO SD

ŁYśKA MONTAśOWA

3. MONTAś
1.

2.

3.

Otwórz pokrywę i umieść
kartę micro SD w urządzeniu.

Odtłuść powierzchnię szyby w
miejscu montaŜu rejestratora .

Zdejmij folię zabezpieczającą
z uchwytu.

4.

5.

6.

Przytwierdź uchwyt do szyby
mocno dociskając.

Rozprowadź i podłącz
przewód zasilający.

Ustaw we właściwej pozycji
obiektyw rejestratora.

UWAGA!
W celu zabezpieczenia akumulatora pojazdu przed rozładowaniem, zaleca się stosowanie urządzenia
Blackvue Power Magic PRO lub Power Magic Bartery Pack B-112 (rozdział 11.2).

4. PODSTAWOWE OPERACJE
4.1 Wyjmowanie rejestratora z uchwytu
W celu rozłączenia urządzenia z uchwytem, wciśnij i
przytrzymaj przycisk „lock” jednocześnie wysuwając
rejestrator z pierścienia.
Aby połączyć kamerę z uchwytem wsuń ją w pierścień,
aŜ usłyszysz, Ŝe została ona zatrzaśnięta.
4.2. Obsługa karty pamięci
Otwórz pokrywę. Aby wyjąć kartę micro
SD, naciśnij ją. Po zwolnieniu blokady
wyciągnij częściowo wysuniętą kartę z
gniazda.
W celu ponownego zainstalowania karty w urządzeniu włóŜ ja do gniazda i naciśnij tak, aby została
zablokowana.
UWAGA!

Producent zaleca uŜywanie oryginalnych (sygnowanych marką BLACKVUE lub PITTASOFT) kart
micro SD. UŜywanie innych niŜ zalecane kart micro SD moŜe powodować niewłaściwe działanie
urządzenia.
W celu zapewnienia właściwego działania rejestratora naleŜy okresowo formatować kartę
systemem plików FAT32.

5. TRYBY PRACY
Tryb „normal”
Po podłączeniu zasilania rejestrator samoczynnie rozpocznie pracę w trybie „normal”.
Tryb „parking”
JeŜeli urządzenie podczas pracy w trybie „normal” pozostanie w bezruchu przez czas co
najmniej 5 min. wówczas automatycznie przełączy się w tryb pracy „parking”. Podczas pracy
w trybie „parking” rejestracja nastąpi tylko w przypadku gdy czujnik ruchu wykryje ruch przed
obiektywem kamery. W tym trybie zostanie równieŜ zapisane 5 sekund materiału przed
detekcją ruchu.
Tryb „event”
JeŜeli czujnik wstrząsu podczas pracy rejestratora w trybie „normal” lub w trybie „parking”
wykryje wstrząs o odpowiedniej sile (rozdział 8.2), wówczas urządzenie rozpocznie pracę w
trybie „event”. W tym rybie zostanie równieŜ zapisane 5 sekund materiału przed wystąpieniem
przeciąŜenia.
Tryb „manual”
Tryb uruchamiany ręcznie przez uŜytkownika za pomocą odpowiedniego przycisku. Tryb
„manual” dostępny jest w wybranych wersjach oprogramowania.

6. ODTWARZANIE PRZY UśYCIU KOMPUTERA
Do odtwarzania zapisów na komputerach z systemami Windows lub Mac OS producent zaleca
korzystanie z programu BlackVue Viewer, który umoŜliwia odczyt wszystkich danych zapisanych
przez rejestrator oraz pozwala na dokonywanie ustawień poszczególnych funkcji urządzenia.
6. 1.

BlackVue Viewer- uruchamianie

1.

Wyjmij kartę micro SD z rejestratora i włóŜ ją do adaptera
dołączonego do zestawu.

2.

Połącz adapter z komputerem poprzez gniazdo USB.

3.

Otwórz kartę micro SD i w zaleŜności od posiadanego systemu
operacyjnego wykonaj poniŜsze kroki wybierając następujące foldery :

Windows
BlackVue

=>

Application

=>

Viewer for Windows =>

BlackVue.exe

Mac OS
BlackVue

=>

Application

=>

Viewer for Mac

UWAGA!

BlackVue Viewer zapisywany jest kaŜdorazowo, po włoŜeniu do rejestratora czystejj karty micro
SD i uruchomieniu urządzenia.

6.2. BlackVue Viewer dla Windows

Ustawienia
Drukowanie
Ślad przebytej trasy
Zapis obrazu
Formatowanie

Zapis z czujnika
wstrząsu
Zapis z GPS

Lista zapisanych
plików AV

Pasek
czasu
Siła głosu i szybkość odtwarzania
Przyciski funkcyjne odtwarzania
Przyciski funkcyjne obrazu

UWAGA!

Aby sformatować kartę micro SD poprzez BlackVue Viewer musi on być zainstalowany na
komputerze. Nie istnieje moŜliwość formatowania karty micro SD w momencie, gdy BlackVue
Viewer jest z niej uruchomiony.

6.3. BlackVue Viewer dla Mac OS

Drukowanie
Zapis obrazu
Ślad przebytej trasy

Ustawienia

Formatowanie

Zapis z czujnika
wstrząsu
Zapis z GPS

Lista zapisanych
plików AV

Pasek
czasu
Siła głosu i szybkość odtwarzania
Przyciski funkcyjne odtwarzania
Przyciski funkcyjne obrazu
UWAGA!

Aby sformatować kartę micro SD poprzez BlackVue Viewer musi on być zainstalowany na
komputerze. Nie istnieje moŜliwość formatowania karty micro SD w momencie gdy BlackVue
Viewer jest z niej uruchomiony.
6.4.

Zapisywanie/ drukowanie wybranej klatki nagrania
1. Podczas odtwarzania zapisu w programie naciśnij przycisk
2. Aby dokładnie ustawić klatkę nagrania uŜyj przycisków

.
.

3. Następnie naciśnij przycisk
jeŜeli chce zapisać wybraną klatkę jako zdjęcie
lub przycisk
jeŜeli chcesz ją wydrukować.

6.5.

Funkcja zoom
1. Kliknięcie lewym klawiszem myszy podczas odtwarzania
zapisu, w okno wyświetlanego obrazu, spowoduje
powiększenie wybranego fragmentu obrazu (rys. 6.5.1.)
UWAGA!
Funkcja dostępna tylko w wersji BlacVue Viever dla Windows.
rys. 6.5.1.
2. Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy podczas odtwarzania zapisu, w okno obrazu,
otworzy obraz w nowym oknie. Aby powrócić do poprzedniego stanu naleŜy ponownie,
dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy na ekran.
3. Kliknięcie podczas odtwarzania zapisu prawym klawiszem myszy w okno obrazu, spowoduje
powiększenie obrazu w programie do odtwarzania. Aby powrócić do poprzedniego stanu
naleŜy ponownie kliknąć prawym klawiszem myszy na ekran.

6.6.

Odczyt danych GPS
Podłączenie do rejestratora modułu GPS umoŜliwi odczyt
dodatkowych danych takich jak:
- prędkość
- pozycja pojazdu wg. współrzędnych
-pozycja pojazdu na mapie
-ślad przebytej przez pojazd trasy
W celu podglądu śladu przebytej trasy wybierz Ŝądany
plik AV z listy i rozpocznij odtwarzanie. Następnie
naciśnij przycisk
Na mapie zostanie wyświetlony ślad
przebytej trasy.
Ślad przebytej trasy

Prędkość
Pozycja wg współrzędnych

Pozycja na mapie

UWAGA!
Funkcja odnosi się tylko do zapisów, w czasie których dostępny był sygnał GPS..

7. ODTWARZANIE PRZY UśYCIU URZĄDZEŃ MOBILNYCH
Do odtwarzania zapisów na urządzeniach mobilnych z systemami Android lub iOS konieczna jest
instalacja aplikacji BlackVue

1. Korzystając z Google Play lub Apple App pobierz i zainstaluj aplikację BlacVue na urządzeniu
mobilnym.
2. Urządzenie z zainstalowaną aplikacją połącz z rejestratorem poprzez Wi-Fi. Do połączenia
uŜyj hasła inicjacyjnego „blackvue”
3. Otwórz aplikację „BLACKVUE” i wybierz BLACKVUE WI- FI

1
2

3

4

5

6
7

8

1

Kopiowanie do pamięci wewnętrznej

5

Lista zapisanych plików AV

2

Identyfikator sieci SSID

6

Menu pliku AV

3

Ustawienia

7

OdświeŜ listę plików AV

4

Oznaczenie trybu rejestracji

8

Podgląd „na Ŝywo”

Plik zapisany w trybie „normal”

Plik zapisany w trybie „event”

Plik zapisany w trybie „parking”

Plik zapisany w trybie „manual”

4. W celu odtworzenia materiału zapisanego na karcie micro SD lub podglądu rejestracji „na
Ŝywo” wybierz odpowiednio Ŝądany plik AV z listy lub przycisk
(rys 7.1)

rys. 7.1.
UWAGA!
Podczas uŜywania połączenia Wi- Fi odległość pomiędzy urządzeniami nie powinna przekraczać 10 metrów.

Do poprawnego działania aplikacji BlackVue wymagane jest urządzenie mobilne z systemem Android
w wersji najmniej 4.4.2 lub iOS w wersji co najmniej 8.0.

8. BLACKVUE VIEVER- USTAWIENIA
Aby wejść do panelu ustawień naleŜy kliknąć przycisk
6.2.) lub
w przypadku systemu MacOS (rozdział 6.3.)
8. 1.

w przypadku systemu Windows (rozdział

Ustawienia podstawowe

Po wybraniu zakładki „Basic” uzyskasz dostęp do ustawień podstawowych. W celu zapisania zmian
dokonanych w tym panelu, naleŜy je zatwierdzić klikając przycisk „Save & Close”.

1
2

3
4

8.2.

1

Ustawienia strefy czasowej- moŜliwość ustawienia właściwej strefy czasowej w
zaleŜności od miejsca uŜytkowania urządzenia. Uruchomienie rejestratora po zmianie
strefy czasowej spowoduje sformatowanie karty micro SD

2

Ustawienia obrazu- moŜliwość ustawienia
przepływności i jasności nagrywanego pliku video.

3

Ustawienia nagrywania- moŜliwość włączania lub wyłączania trybów pracy
rejestratora, nagrywania dźwięku, wyświetlania daty i godziny, wyświetlania prędkości
pojazdu, ustawiania czasu trwania sekwencji zapisu.

4

Wybór języka- moŜliwość ustawienia języka w jakim będą podawane komunikaty.

odpowiedniej

rozdzielczości,

Ustawienia czułości
Wybierając zakładkę „Sensivity” uzyskasz dostęp do ustawień czułości czujnika wstrząsów
oraz detektora ruchu. W celu zapisania zmian dokonanych w tym panelu, naleŜy je zatwierdzić
klikając przycisk „Save & Close”.

5

7
6

8

5
6

czułość czujnika wstrząsu podczas pracy w trybie „normal”- regulacja pozwala
ustawić wielkość przeciąŜenia, przy wystąpieniu którego, podczas pracy w trybie
„normal” rejestrator przełączy się w tryb „event”.
czułość czujnika wstrząsu i detektora ruchu w trybie „parking”- regulacja
pozwala na ustawienie czułości detektora ruchu oraz wielkości przeciąŜenia, przy
wystąpieniu którego, podczas pracy w trybie „parking” urządzenie rozpocznie
rejestrację.

7

8
8.3.

Advanced
SettingumoŜliwia
dokonanie ustawień czułości czujnika
wstrząsu, w trakcie odtwarzania
zapisanego materiału bezpośrednio na
wykresie. Po wybraniu Ŝądanego
pliku
video moŜesz rozpocząć
jego
odtwarzanie obserwując
jednocześnie
wykres
przedstawiający
przeciąŜenia występujące w pojeździe w
trzech
płaszczyznach.
UŜywając
suwaka po prawej stronie
kaŜdego
z
wykresów, moŜesz ustawić zakres
dopuszczalnych przeciąŜeń. KaŜde wychylenie wykresu
spowoduje zapis materiału w trybie „event” (rozdział 5).

poza

oznaczone

pole

Powiadomienie o przekroczeniu prędkości- umoŜliwia określenie prędkości, po
przekroczeniu której, zostanie uruchomiony sygnał dźwiękowy, a rejestrator przełączy
się w tryb pracy „event”.

Ustawienia WI- Fi i pozostałe.
Wybór zakładki Wi-Fi & Other umoŜliwi dokonanie ustawień dotyczących Wi-Fi, sygnalizacji
LED oraz komunikatów głosowych.

9

10

9

Ustawienia Wi-Fi- pozwalają na automatyczne włączanie i wyłączanie Wi-Fi zmianę
identyfikatora SSID oraz hasła.

Wi-Fi auto turn on
Wi-Fi auto turn off

ON
Wi Fi włączy się automatycznie w
momencie włączenia rejestratora.
Wi- Fi wyłączy się automatycznie
po 10 minutach od ostatniej
aktywności.

OFF
Wi- Fi nie włączy się automatycznie
w momencie włączenia rejestratora.
Wi- Fi nie wyłączy się
automatycznie.

10
8.4.

Pozostałe ustawienia- pozwalają na włączenie lub wyłączenie sygnalizacji LED
poszczególnych trybów pracy. UmoŜliwiają równieŜ włączenie i wyłączenie wybranych
komunikatów głosowych oraz regulacji siły głosu.

Ustawienia „Cloud”
Wybór zakładki „Cloud” umoŜliwi dokonanie ustawień dotyczących sygnalizacji LED oraz
komunikatów głosowych. W celu zapisania zmian dokonanych w tym panelu, naleŜy je
zatwierdzić klikając przycisk „Save & Close”.

11

12

11

Ustawienia Cloud- pozwalają na włączenie lub wyłączenie usługi „BlackVue Over the
Cloud” oraz na wprowadzenie identyfikatora SSID oraz hasła do max. trzech htspotów.

12

Ustawienia powiadomień- umoŜliwiają wysyłanie na urządzenie mobilne uŜytkownika
powiadomień o określonych zdarzeniach w usłudze „BlackVue Over the Cloud”.

9. APLIKACJA MOBILNA BLACKVUE- USTAWIENIA
Aby dokonać ustawień parametrów pracy rejestratora naleŜy w aplikacji mobilnej BLACKVUE
wybrać przycisk „ustawienia” .

9. 1.

Ustawienia podstawowe

Wybór właściwej strefy czasowej w zaleŜności od miejsca uŜytkowania urządzenia

Ustawienia parametrów obrazu: rozdzielczości, przepływności, jasności.

UWAGA!
KaŜdorazowe obniŜenie lub podwyŜszenie ustawień rozdzielczości spowoduje odpowiednio
automatyczne obniŜenie lub podwyŜszenie poziomu przepływności
Ustawienia parametrów rejestracji: trybu pracy, nagrywania dźwięku, wyświetlania daty i godziny,
wyświetlania prędkości pojazdu, czasu trwania sekwencji zapisu.

9. 2.

Ustawienia czułości

Ustawienia czułości czujnika wstrząsów podczas pracy w trybie „normal” pozwalają określić
wielkość przeciąŜenia, przy wystąpieniu którego, rejestrator przełączy się w tryb „event”.

Ustawienia czułości czujnika wstrząsów podczas pracy w trybie „parking” pozwalają określić
wielkość przeciąŜenia, przy wystąpieniu którego, urządzenie rozpocznie rejestrację.

Ustawienia czułości detektora ruchu podczas pracy w trybie „parking” określają natęŜenie ruchu
przy wystąpieniu którego urządzenie rozpocznie rejestrację.

Powiadomienie o przekroczeniu prędkości umoŜliwia określenie prędkości, po przekroczeniu
której, zostanie uruchomiony sygnał dźwiękowy.

UWAGA!
Maksymalna prędkość nie moŜe być większa niŜ 300 km/h lub 200 MPH.
9. 3.

Pozostałe ustawienia

Ustawienia włączenia i wyłączenia kontrolek sygnalizacyjnych

Ustawienia włączenia i wyłączenia poszczególnych komunikatów głosowych oraz regulacja poziomu
ich głośności.

MoŜliwość utworzenia własnego tekstu (do 20 znaków) generowanego w lewym górnym rogu ekranu
podczas odtwarzania zapisu.

9. 4.

Ustawienia Wi- Fi

Ustawienia automatycznego włączania i wyłączania funkcji Wi-Fi.

Wi-Fi auto turn on
Wi-Fi auto turn off

ON
Wi Fi włączy się automatycznie w
momencie włączenia rejestratora.
Wi- Fi wyłączy się automatycznie
po 10 minutach od ostatniej
aktywności.

OFF
Wi- Fi nie włączy się automatycznie
w momencie włączenia rejestratora.
Wi- Fi nie wyłączy się
automatycznie.

UWAGA!
JeŜeli usługa „BlackVue Over the Cloud” jest dostępna, wówczas nie ma moŜliwości ustawień
związanych z włączeniem lub wyłączeniem Wi-Fi. W takim przypadku funkcja ta włączy się
automatycznie po uruchomieniu rejestratora.

Ustawienia pozwalające na zmianę identyfikatora SSID oraz hasła.

9. 5.

Ustawienia „Cloud”

Ustawienia włączenia lub wyłączenia funkcji „BlackVue Over theCloud”

Wprowadzanie danych dotyczących hotspotu Wi-Fi. Po wybraniu urządzenia z listy i wpisaniu hasła
dostępu naleŜy potwierdzić wybór przyciskiem OK. Aplikacja umoŜliwia zapisanie danych
maksymalnie trzech hotspotów Wi-Fi.

Ustawienia powiadomień o określonych zdarzeniach. W przypadku zaistnienia wybranych zdarzeń
rejestrator wyśle na urządzenie mobilne uŜytkownika odpowiednie powiadomienie.

10.
10.1

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Android, iOS
1. Otwórz aplikację BLACKVUE.
2. W lewym górnym rogu naciśnij przycisk
i wybierz „Firmware download”
3. Wybierz Ŝądany model urządzenia i wersję językową oprogramowania. Następnie pobierz
oprogramowanie uŜywając przycisku „OK.”
4. Aby powrócić do ekranu startowego wybierz „OK.”
5. Włącz funkcję Wi- Fi w urządzeniu mobilnym.
6. Korzystając z Wi-Fi połącz urządzenie mobilne z rejestratorem. (hasło inicjacyjne:
blackvue)
7 Otwórz aplikację BLACKVUE. Wybierz : BLACKVUE WI-F I =>
=> Firmware upgrade

8. Wybierz OK aby rozpocząć aktualizację.
UWAGA!
W trakcie aktualizacji urządzenie mobilne musi znajdować się w zasiągu sieci internetowej oraz na tyle blisko
rejestratora aby moŜliwe było nawiązanie łączności Wi-Fi.

10.2

Windows, Mac OS
1. PrzełóŜ kartę pamięci microSD z rejestratora do czytnika.
2. Umieść czytnik w slocie USB komputera.
3. Sprawdź bieŜącą wersję oprogramowania wybierając:
a) dla systemu Windows przycisk
b) dla systemu MAC OS przycisk
„About BlackVue’’

WINDOWS

, a następnie wybierz z menu

MAC OS

JeŜeli wersja oprogramowania nie jest aktualna wykonaj kolejne kroki
4. Sformatuj kartę micro SD systemem plików FAT 32
5. Pobierz właściwe oprogramowanie ze strony www.blackvue.com
6. Skopiuj rozpakowany folder BlackVue na kartę pamięci micro SD

7. WłóŜ kartę micro SD do rejestratora i podłącz zasilanie. Nie odłączaj urządzenia od zasilania
do czasu całkowitego zakończenia aktualizacji.
UWAGA!
Odłączenie zasilania w czasie aktualizacji moŜe spowodować uszkodzenie urządzenia.
Aktualizacja oprogramowania spowoduje powrót do fabrycznych ustawień rejestratora.

11.
11.1

ELEMENTY DODATKOWE

Power Magic PRO
Power Magic Pro jest urządzeniem zabezpieczającym
akumulator pojazdu przed całkowitym rozładowaniem.
JeŜeli zainstalowany w pojeździe rejestrator pracuje w trybie
„parking” (przy wyłączonym silniku), a napięcie akumulatora
spadnie poniŜej określonego poziomu, Power Magic Pro
odetnie kamerę od zasilania. Urządzenie nie występuje w
zestawie podstawowym.

11.2

Power Magic Bartery Pack B-112
Power Magic Bartery Pack jest baterią umoŜliwiającą
zasilanie rejestratora podczas postoju pojazdu. Czas
pracy B-112 moŜe wynieść do 12 godzin, podczas gdy
czas pełnego naładowania baterii to ok. 1 godzina.
Podczas zasilania rejestratora przez Power Magic Bartery
Pack, akumulator pojazdu nie jest obciąŜony.
Urządzenie nie występuje w zestawie podstawowym.

12.

MAPA PAMIĘCI

12. 1. Przepływność

Przepływność
Highest
High
Normal

Full HD
1920x1980
30 fps
10 Mbps
8 Mbps
6 Mbps

Full HD
1920x1980
15 fps
8 Mbps
6 Mbps
4 Mbps

HD
1280x720
30 fps
8 Mbps
6 Mbps
4 Mbps

HD
1280x720
15 fps
6 Mbps
5 Mbps
4 Mbps

12. 2. Maksymalny czas zapisu na karcie pamięci
Karta
micro
SD
16 GB

32 GB

64 GB

128 GB

Jakość

Full HD
1920x1980
30 fps

Full HD
1920x1980
15 fps

HD
1280x720
30 fps

HD
1280x720
15 fps

Highest
High
Normal
Highest
High
Normal
Highest
High
Normal
Highest
High
Normal

3 h 20min.
4 h 5 min.
5 h 30 min.
6 h 40 min.
8 h 10 min.
11 h
13 h 20 min.
16 h 20 min.
22 h
26 h 40 min.
32 h 40 min.
44 h

4 h 5 min.
5 h 30 min.
8 h 10 min.
8 h 10 min.
11 h
16 h 20 min.
16 h 20 min.
22 h
32 h 40 min.
32 h 40 min.
44 h
65 h 20 min.

4 h 5 min.
5 h 30 min.
8 h 10 min.
8 h 10 min.
11 h
16 h 20 min.
16 h 20 min.
22 h
32 h 40 min.
32 h 40 min.
44 h
65 h 20 min.

5 h 40 min
6 h 30 min
8h 10 min.
11 h
13 h
16 h 20 min.
22 h
26 h
32 h 40 min.
44 h
52 h
65 h 20 min.

UWAGA!

Zapis materiału na karcie micro SD jest dokonywany w tzw. „pętli” W przypadku braku
wolnego miejsca najstarsze pliki będą zastępowane nowymi.

13.
model
liczba kanałów
wymiary/waga
pamięć
tryby rejestracji
matryca
kąt obiektywu
rozdzielczość max.
kompresja
Wi-Fi
GPS
mikrofon
głośnik
czujnik ruchu
czujnik wstrząsu
bateria
napięcie zasilania
średni pobór prądu
temperatura pracy
temperatura przechowywania
certyfikaty

SPECYFIKACJA
DR650GW-1CH
1
118.5 mm. Ø36 mm/ 94 g
karta micro SD max 128GB
normal, event, parking, manual
2.1 Mpx CMOS
129 °
Full HD (1920x1080) max. 30 fps
MP 4

superkondensator
DC 12V- 24V
280 mA
-20°C- +60°C
-20°C- +70°C
CE, FCC, RoHS, RCM, Telec, WEEE

IMPORTER

ul. Ostroroga 24 D
01-163 Warszawa
www.blackvuepolska.pl

