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Wprowadzenie
Niniejszy produkt  jest  odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe na produkty  wideo HD. 
Posiada  wiodące  w  branży  funkcje  wideo  cyfrowego,  aparatu,  nagrywania  dźwięku, 
odtwarzania wideo oraz wiele innych. Przeznaczony jest głównie do nagrań prowadzenia 
pojazdu, sportów na powietrzu, nurkowania i surfingu, wspinaczki oraz każdej innej sytuacji,  
którą  pragniesz  uwiecznić  na  pięknych  fotografiach.  Dodatkowo  produkt  posiada  kilka 
patentów.

Wygląd aparatu

1. Micro USB 2. Mikrofon 3. Karta micro SD 4. Klapa 
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akumulatora
5. Włącznik/Przycisk 

trybu

6. Soczewka 7. Wskaźnik 

ładowania

8. Wskaźnik 

pracy
9. Wyświetlacz 10. Wskaźnik 

nagrywania

11. OK 12. Przycisk 

w górę/Wi-Fi
13. Przycisk w dół 14. Głośnik

Szczegółowe instrukcje
1. Włóż kartę micro SD
Uwaga: należy użyć całkiem nowej karty micro SD oraz przed użyciem sformatować ją na 

komputerze. Karta niskiej jakości może nie działać prawidłowo.

2. Ładowanie akumulatora
A. Podłącz do komputera lub zasilacza kablem USB, by ładować.

B. Ładować można także w samochodzie poprzez ładowarkę samochodową.

C. Podczas  ładowania  będzie  zapalony  czerwony  wskaźnik.  Po  pełnym  naładowaniu 

czerwony wskaźnik zgaśnie.

3. Włączanie i wyłączanie aparatu
A. Naciśnij włącznik/przycisk trybu na przynajmniej 3 sekundy, by włączyć aparat.

B. Naciśnij włącznik/przycisk trybu na przynajmniej 3 sekundy, by wyłączyć aparat.

4. Przełącznik trybu
Naciśnij  na  krótko  włącznik/przycisk  trybu,  by  przełączyć  aparat  do  jednego  z  czterech 

trybów: film/zdjęcie/odtwarzanie/konfiguracja menu.

5. Nagrywanie filmu
A. Włóż kartę micro SD, a następnie włącz aparat.

B. Naciśnij na krótko przycisk „OK”, a aparat rozpocznie nagrywanie filmu.

C. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk „OK”. 

6. Robienie zdjęć
A. Przełącz aparat do trybu zdjęć, naciskając włącznik/przycisk trybu.

B. Naciśnij na krótko przycisk „OK”, aby zrobić zdjęcie.

7. Tryb odtwarzania
Przełącz do trybu odtwarzania, naciskając przycisk trybu. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, 

by wybrać film lub zdjęcie do wyświetlenia, po czym naciśnij OK, by odtwarzać film.

8. Ustawienia menu

     POL



3

A. Po przełączeniu do trybu konfiguracji menu.

B. Naciśnij przycisk w dół lub w górę, by wybrać menu, po czym naciśnij przycisk „OK”, by 

wejść.

9. Podłączanie do komputera
Po podłączeniu kablem USB do komputera na wyświetlaczu pojawią się 3 tryby połączenia:  

Pamięć masowa/Kamerka komputerowa/Ładowanie akumulatora. Możesz nacisnąć przyciski 

w dół/w górę, by wybrać tryb połączenia.

10. Połączenie Wi-Fi
Urządzenie może być podłączone do telefonu lub tabletu za pomocą poniższych kroków:

A. Pobierz aplikację „ DENVER ACTION CAM 4” (dla systemu Android w sklepie Google 

Play; dla systemu iOS ze sklepu App Store).

B. Włącz aparat. Naciśnij na krótko przycisk „góra/wi-fi”, by włączyć Wi-Fi. Na wyświetlaczu 

pojawi się logo Wi-Fi, a następnie SSID i hasło (pierwotne hasło): 12345678 

C. Użyj telefonu, by podłączyć do tej sieci Wi-Fi

D. Uruchom aplikację „ DENVER ACTION CAM 4”, by włączyć sterowanie aparatem 

poprzez aplikację.
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Specyfikacje
Ekran LCD 2,0 LTPS

Zdjęcie 140 stopni

Język menu
Danish, España, Portugal, Italia, 

Deutsch, Français, Nederlands, Polski

Rozdzielczość wideo

FHD (1920 x 1080P)

HD (1280 x 720P)

VGA (640 x 480P)
Format wideo AVI

Formaty kompresji wideo MJPG

Rozdzielczość zdjęć
16M, 14M, 12M, 10M,8M, 5M, 3M, 

2M, 1,3M VGA,
Karta pamięci Karta micro SD 

USB USB 2.0
Pojemność akumulatora 1050 MAH

Pobór mocy 400 mA przy 4,2 V
Czas nagrywania 1080P/około 120 minut
Czas ładowania Około 3 godziny

Wymiary 59,27 x 41,13 x 29,28
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WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

Urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  oraz  baterie  zawierają  materiały,  komponenty  i 
substancje,  które  mogą  być  niebezpieczne  dla  zdrowia  i  środowiska,  jeśli  ze  zużytymi 
materiałami  (wyrzucanymi  urządzenia elektrycznymi  i  elektronicznymi  oraz  bateriami)  nie 
postępuje się właściwie.

Urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  oraz  baterie  są  zaznaczone  przekreślonym 
symbolem  pojemnika  na  śmieci,  patrz  poniżej.  Ten  symbol  oznacza,  że  urządzenia 
elektryczne  i  elektroniczne  oraz  baterie  nie  powinny  być  wyrzucane  razem  z  innymi 
odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne  jest,  abyś  jako  użytkownik  końcowy  wyrzucał  zużyte  baterie  w  odpowiednich  i 
przeznaczonych  do  tego  miejscach.  W  ten  sposób  zapewniasz,  że  baterie  podlegają 
procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia 
elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, 
albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w 
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wydziale technicznym urzędu miasta.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ACT-5050W jest zgodny 
z dyrektywą 2014/53/EU. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod poniższym 
adresem internetowym: http://www.denver-electronics.com/denver-act-5050w/
Zakres częstotliwości pracy: 2400-2483MHz
Maks. moc wyjściowa: 31dbm

Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denverelectronics§
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