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Uwaga wstępna dotycząca instrukcji 
Instrukcja ma na celu opisanie oraz wyjaśnienie funkcjonowania kamery Bike Guardian Wi-Fi, tak aby 
użytkownik mógł łatwo poznać i wykorzystać jej wszystkie możliwości. Producent zastrzega sobie 
jednak możliwość wprowadzenia zmian rozwijających produkt, o których nie zdąży powiadomić. 
 
Cechy i możliwości urządzenia 

 Kamera Full HD 
 Rejestrator jazdy i kamera sportowa w jednym 
 Rozdzielczość: Full HD 1080p/ HD 720p/WVGA/VGA 
 Klasa szczelności IP68 
 Nagrywanie w pętli 
 Zdjęcia: 12MP 
 Filmy: 1080p przy 30fps 
 Kąt widzenia 170° 

 
Ostrzeżenia 

o Przeczytaj całą instrukcję przed pierwszym użyciem kamery. 
o Ze względów bezpieczeństwa szczególną uwagę poświęć mocowaniu kamery, ponieważ jej 

odpadnięcie przy dużej prędkości może stworzyć zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. 
o Nie próbuj otwierać obudowy oraz własnoręcznie dokonywać napraw i modyfikacji. 

Powoduje to utratę praw gwarancyjnych. 
o Dla dobrej jakości nagrywanego materiału obiektyw musi być idealnie czysty. Do jego 

czyszczenia nie używaj żadnych środków chemicznych, a tylko miękką, lekko wilgotną 
ściereczkę. 

o Trzymaj kamerę z dala od ognia 
o Producent i dystrybutor nie odpowiada za utratę danych zapisywanych przez kamerę. 

 
Elementy kamery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Obiektyw     2.   Niebieska dioda włączenia zasilania      3.   Przycisk włącz/wyłącz 
4.   Czerwona dioda nagrywania     5.   Przycisk zdjęcia/film    6.   Przykręcana pokrywka 
7.   Mikrofon    8.   Slot kart micro SD       9.    Gniazdo ładowania     10.    Przełącznik trybów pracy       
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11.    Przycisk reset       12. Przycisk Wi-Fi 
 
 
Zawartość opakowania 

 
 

1. Kabel USB 
2. Wodoodporny kabel zasilania z gumową podkładką 
3. Mocowanie zatrzaskowe ze śrubami 
4. Mocowanie przyklejane (płaskie i zakrzywione) z adaptorem typu Go Pro 
5. Uchwyt na kierownicę 
6. Mocowanie z przyssawką 
7. Klucz imbusowy 

 
Ładowanie akumulatora 
Bike Guardian może być ładowany za pomocą jednego z dwóch dołączonych kabli podpiętego do 
komputera lub typowej ładowarki 5V standardu USB. Niebieska dioda świeci podczas ładowania  
i gaśnie po jego zakończeniu 
 
Ustawianie daty i godziny 
Połącz bezprzewodowo kamerę ze swoim smartphonem za pośrednictwem Wi-Fi i uruchom 
dedykowaną aplikację. Data i czas zostaną zsynchronizowane z ustawieniami smartphona. 
 
Montowanie kamery na kierownicy motocykla 

1. Umieść kamerę w okrągłym uchwycie zwracając uwagę, aby jej płaska, górna część 
pasowała do podobnego fragmentu uchwytu, a potem przykręć 2 wkręty kluczem. 

 



 
 

2. Załóż mocowanie na kierownicę 
3. Dokręć kamerę do mocowania 

                                          
4. Przykręć wodoodporny kabel zasilania do kamery i połącz z właściwym źródłem prądu 

Uwaga! 
Wodoodporność gwarantowana jest tylko na połączeniu kabel – kamera. 
Wtyk USB na drugim końcu musi być umieszczony tak, aby był chroniony przed deszczem. 
Używając fabrycznego kabla pamiętaj o dołączonej, gumowej podkładce. 
 
Mocowanie przyklejane 

 Dokładnie umyj, odtłuść, i osusz powierzchnię  
do której przyklejasz mocowanie. 

 Połącz kamerę z przyklejonym elementem  
(płaskim, bądź zakrzywionym) 
 

 
 
Nagrywanie/Tryby pracy 
Z tyłu kamery znajdują się dwa przełączniki:  
-do włączania Wi-Fi 
- do wyboru trybu pracy 
Bike Guardian może pracować w trybie foto i w trybie video. 

Foto: włącz kamerę i wciśnij czerwony przycisk na górze obudowy, aby zrobić zdjęcie.            

   Video: nagrywanie uruchamiane i zatrzymywane jest automatycznie po podaniu i zaniku 
           zasilania. Kiedy karta zapełni się, najstarsze pliki są kasowane i zastępowane najnowszymi. 
           Materiał dzielony jest na 3/5/10 min części (wybór z aplikacji), żeby zachować materiał  
           w przypadku braku zasilania lub miejsca na karcie. Opisany schemat to nagrywanie w pętli,  
           które można wyłączyć  przez aplikację. Wtedy po zapełnieniu karty nagrywanie zostanie  
           wyłączone. Kiedy kamera nie jest podłączona do zasilania nagrywanie uruchamia się  
           czerwonym przyciskiem po włączeniu przyciskiem on/off. 
 
 
 
 
 
 

 

 



Poniżej przedstawiamy orientacyjny czas nagrywania zależny od rozdzielczości i pojemności karty 
 

ROZMIAR KARTY PAMIĘCI ROZDIELCZOŚĆ 1080p ROZDZIELCZOŚĆ 720p 
8 GB 70 min 90 min 
16 GB 140 min 180 min 
32 GB 280 min 360 min 
64 GB 560 min 720 min 

Sugerujemy prewencyjne formatowanie karty pamięci co 2 tygodnie 
 
Karta pamięci micro SD 

 Sugerujemy sformatować kartę pamięci przed pierwszym użyciem 
 Wkładaj kartę do slotu gdy kamera jest wyłączona 
 Połącz kamerę przez Wi-Fi z urządzeniem mobilnym z zainstalowaną aplikacją  
 Sformatuj kartę w kamerze używając aplikacji wgranej do urządzenia mobilnego 

Bike Guardian obsługuje karty micro SD pojemności od 8 do 64 GB i klasie prędkości co najmniej 10 
U3.  
Sugerujemy co jakiś czas kasować dane zapisane na karcie. 
 
Aplikacja VISIONBANK 

 
 
VISIONBANK to aplikacja, która pozwala zdalnie obsługiwać kamerę za pośrednictwem np. 
smartphona włączać/wyłączać nagrywanie, robić zdjęcia, korzystać z podglądu na żywo i zmieniać 
parametry pracy kamery takie jak praca w pętli, wielkość plików itp. 

 Pobierz aplikację VISIOBANK na smartphon lub tablet z Apple Store lub Google Play. 
 Włącz kamerę przyciskiem na on/off. 
 Wciśnij przycisk Wi-Fi, żeby umożliwić bezprzewodowe połączenie z kamerą. 
 W ustawieniach Wi-Fi tabletu lub smartphone wybierz połączenie z siecią „SSID: Bike 

Guardian WIFI”. 
 Wprowadź hasło „ 12345678 ”.  
 Otwórz aplikację na urządzeniu mobilnym. 

Wyłączenie Wi-Fi w kamerze odbywa się przez ponowne naciśniecie tego samego przycisku.  
Dla oszczędności prądu wyłączaj Wi-Fi jeśli już nie używasz aplikacji. 
 
Reset 
Jeżeli kamera nie pracuje w sposób prawidłowy warto wykonać reset urządzenia. 

1. Wciśnij przycisk „reset” na tylnym panelu kamery, gdy jest ona włączona. 
2. Wyjmij kartę pamięci  z kamery i przeprowadź jej formatowanie w komputerze. 
3. Włóż kartę do kamery i sformatuj ją ponownie używając aplikacji. 

 



 
Specyfikacja techniczna 
Rozdzielczość   Full HD 1080p / HD 720p/WVGA/VGA   
Klatkaż    30fps przy 1080p / 30fps przy 720p 
Sensor    Sony IMX323 2M 
Kąt widzenia   170° 
Format filmu   MP4 
Wodoodporność  IP68 
Standard zasilania  USB 5V DC 
Micro SD   od 8do 64 GB (4 GB i mniejsze nie są obsługiwane) 
Akumulator   1000 mAh (do 120 min pracy) 
 
Aktualizacje oprogramowania dostępne na www.midlandeurope.com 

 

 

 Zużyte towary oznaczone tym znakiem mogą stanowić  
zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego nie należy ich 
wyrzucać tylko oddać sprzedawcy, który przekaże je do 
przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacja odpadów. 

Importer: Alan Telekomunikacja So. z o.o.  Wyprodukowano w Chinach  


