
 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi

 

 

 

 

 

KAMERA SPORTOWA

APEMAN A80 4K

  



Środki ostrożności 

1. Chroń przed uderzeniami oraz upadkami. 

2. Trzymaj kamerę z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub innych 

obiektów emitujących fale radiowe ponieważ silne pole elektromagnetyczne może 

spowodować uszkodzenie produktu lub może negatywnie wpłynąć na jakość obrazu 

oraz/lub dźwięku.  

3. Trzymaj produkt z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła.  

4. Dla najlepszych rezultatów zalecamy używanie wysokiej jakości kart Micro SD. 

5. Przechowuj kartę Micro SD z dala od silnego pola magnetycznego, aby nie utracić 

przechowywanych na niej danych.  

6. Jeżeli kamera przegrzewa się, wydziela nieprzyjemny zapach lub pali się, natychmiast 

odłącz zasilanie, aby uniknąć ryzyka pożaru. 

7. Trzymaj kamerę poza zasięgiem dzieci podczas ładowania ponieważ może to 

skutkować porażeniem prądem dziecka. 

8. Przechowuj w suchym, chłodnym i wolnym od kurzu miejscu.  

 

Funkcje i cechy produktu 

 Kamera posiada wodoodporną obudowę, pozwalającą na kręcenie filmów do 30 

metrów pod wodą. 

 Wyposażona w ekran LCD, który umożliwia podgląd nagrań w jakości HD. 

 Możliwość szybkiej i łatwej wymiany baterii. 

 Długa żywotność produktu.  

 Możliwość nagrywania filmów wideo podczas ładowania. 

 HD 16 Mpx szerokokątna soczewka. 

 Wyjście micro HDMI. 

 Może również służyć jako kamera internetowa. 

 Obsługuje karty pamięci do 64GB. 

 Możliwość nagrywania wysokiej jakości filmów w formatach 4K/2K/1080P/720P/ 

WVGA. 

 Obsługuje format MOV. 

 Możliwość wykonywania zdjęć w różnych trybach: zdjęcia pojedyncze oraz seryjne.

 Obsługuje szyfrowanie video. 

 Lekka i kompaktowych rozmiarów. 





Budowa urządzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zasilanie/Tryb 2. Do góry/WiFi 3. W dół 4. Soczewka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Slot karty TF 6. Wejście micro USB 7. Micro  HDMI 8. OK 

 

  

 

 

 

9     10     

 

9. Klapka baterii  10. Zamknięcie klapki baterii 

 

 



Użytkowanie kamery 

1. Włączanie: naciśnij przycisk zasilania 
2. Wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  

Przełączanie między trybami: 

Przycisk zasilania przełącza między trybami i ustawieniami kamery. Do wyboru są 
następujące tryby: 

 Nagrywanie wideo 

 Rejestracja zdjęcia 

 Film poklatkowy 

 Odtwarzacz wideo i zdjęć 

 Ustawienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naciśnij przycisk OK, aby wejść w ustawienia. Przycisk zasilania przełącza między 
ustawieniami. Naciśnij przycisk OK, żeby wejść w pożądaną opcję.  

 

 

 

 

 

 

 



Ustawienia wideo 

 

Zdjęcia 

Ustawienia pikseli 16M/12M/8M /5M/2M 
Samowyzwalacz  3s/5s/10s/20s/OFF 

Zdjęcia cykliczne (automatyczne) 3s/10s/15s/20s/30s/OFF 
Zdjęcia poklatkowe 3p/s、 5p/s、 10p/s、 20p/s、 OFF 

Ekspozycja -2---+2 
Balans bieli Auto/słoneczny/zachmurzony/ Rozżarzone 

światło / Światło jarzeniowe 
Automatyczne obracanie obrazu Włącz/Wyłącz 

WiFi Włącz/Wyłącz 
Częstotliwość źródła optycznego Auto/50HZ/60HZ 

Automatyczny zrzut ekranu 10s/20s/30S/OFF 
Lampka LED Włącz/Wyłącz 

Automatyczne wyłączanie 1min/3min/5min/Wyłączone 
Stempel godziny Włacz/Wyłącz 

 

Ustawienia 
 

 

 

Rozdzielczość wideo 4K@30fps/2.7K@30fps/1080p@60fps/1080p@30fps/720P@120fps 

Dźwięk wideo Włącz/wyłącz 

Film poklatkowy („time lapse”) Wyłączony/0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/60s 

Nagrywanie w pętli Wyłączone/2min/3 min /5 min 

Język 
angielski/niemiecki/francuski/hiszpański/włoski/portugalski/tradycyjny 

chiński/uproszczony chiński/japoński/rosyjski/polski 
 

Ustawienia daty i 
godziny 

 
2015/01/01 12:00:00 

Format potwierdź/anuluj 

Reset  potwierdź/anuluj 



Micro SD 4K@30fps/ 
1080p@60fps 

1080p@30fps 720p@60fps 

32 GB 120 min 240 min 320 min 
16 GB 60 min 120 min 160 min 

 

Tryb wideo 

1. Włącz tryb wideo. 
2. Na wyświetlaczu jest widoczna ikona kamery       , naciśnij przycisk OK, aby 

uruchomić nagrywanie. Włączone nagrywanie jest sygnalizowane miganiem 
czerwonej ikony.  

3. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby wyłączyć nagrywanie wideo, czerwona ikona 
zniknie. 

Tryb zdjęć 

1. Włącz tryb zdjęć. 
2. Na wyświetlaczu jest widoczna ikona aparatu      . Naciśnij przycisk OK, aby 

uchwycić zdjęcie. 

Film poklatkowy tzw. „time lapse” 

1. Wejdź w ustawienia. Włącz funkcję filmów poklatkowych tzw. „time lapse”. Powróć 
do trybu wideo. 

2. Na ekranie kamery pojawi się ikona „slow motion”      . Naciśnij przycisk ok, aby 
rozpocząć nagrywanie. Nagrywanie jest sygnalizowane miganiem czerwonej ikony. 

Odtwarzanie zdjęć i filmów 

1. Włącz tryb odtwarzania zdjęć/filmów 
2. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać pożądany plik. Naciśnij przycisk OK, 

aby odtworzyć wideo. 

Bateria 

1. Instalacja baterii 
a) Otwórz klapkę baterii. 
b) Włóż baterię zgodnie z oznaczeniami.  
c) Zamknij wejście baterii. 
2. Usuwanie baterii 
a) Otwórz klapkę baterii. 
b) Wyjmij baterię za pomocą uchwytu przymocowanego do baterii.  
3. Ładowanie baterii 
a) Podłącz kamerę do komputera lub adaptera za pomocą dołączonego kabla USB. 
b) Istnieje również możliwość ładowania za pomocą ładowarki samochodowej. 
c) Kamera może być używana podczas ładowania. 

 

 

 



Aplikacja Camera wifi  

1. Pobierz aplikację XDV z Google Play lub App Store i zainstaluj ją na swoim telefonie. 
Po instalacji pojawi się ikona „XDV”.  

2. Włącz funkcję Wi-Fi w kamerze: 
a) Po uruchomieniu opcji Wi-Fi, na ekranie kamery pojawi się ikona Wi-Fi.    
b) Wejdź w funkcję Wi-Fi na telefonie i wybierz z listy „Action Cam” 
c) Uruchom aplikację XDV na swoim telefonie.  
d) Otwórz aplikację XDV i połącz się z siecią „Action Cam” 
e) Wpisz hasło 12345678 

Parametry techniczne 

LCD 2.0LTPS 
Soczewka 170 stopni wysoka rozdzielczość A+ 

Języki angielski/niemiecki/francuski/hiszpański/włoski/portugalski/tradycyjny 
chiński/uproszczony chiński/japoński/rosyjski/polski 

Rozdzielczość 
wideo 

4K  30fps      2K 30fps 
1080p  (1920*1080)  60fps 

720Pp   (1280*720)    120fps 
Format wideo MOV 

Format kompresji H.264 
Rozdzielczość 

zdjęć 
16M/14M/12M/8M/5M 

Pamięć Micro SD do 64 GB 
Tryby zdjęć Pojedyncze/seryjne 

Częstotliwość 
źródła optycznego 

50/60Hz 

USB USB 2.0 
Moc 5V 1A 

Bateria 900mAh 
Czas nagrywania 1080p/90 min 
Czas ładowania Około 3 godzin 

System Windows XP/Vista lub nowszy/Win7/Mac  


