
SKRÓCONA INSTRUKCJA 
OBSŁUGI 



INFORMACJE OGÓLNE

Zawartość zestawu:
• kamera MOHOC (1 szt.)
• akumulator litowo-jonowy (1 szt.)
• linka zabezpieczająca (1 szt.)
• kabel micro USB (1 szt.)
• samoprzylepna taśma Velcro (2 szt.)
• woreczek transportowy (1 szt.)
• nalepka MOHOC (1 szt.)

Kamera MOHOC® Camera

 Pokrywa obudowy

 Pokrętło obrotu obiektywu

 Podstawa CurvelockTM

 Zwalniacz zatrzasku

 Dolny zatrzask

 Górny zatrzask

 Przełącznik ON/OFF/RECORD

 Przycisk migawki

 Wskaźniki położenia obiektywu

 Punkty mocowania linki zabezpieczającej
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3. Odsuń górny 
zatrzask i jednocześnie 
podnieś pokrywę do 
góry

2. Odsuń dolny 
zatrzask

OTWIERANIE POKRYWY

1. Naciśnij z obu 
stron zwalniacz 
zatrzasku

4. Pokrywa 
otwarta



INSTALACJA KARTY MICRO SD I AKUMULATORA

Baterie CR123
Włóż dwie baterie typu 
CR123 (biegun dodatni 
„+” skierowany w 
prawą stronę). Baterie 
nie wchodzą w skład 
zestawu.

Karta micro SD
Włóż do gniazda kartę 
micro SD (wymagana 
Class 10/UHS-1 lub 
lepsza). Karta nie wchodzi 
w skład zestawu.

 

Akumulator litowo-jonowy
Włóż akumulator w gniazdo. 
Podepnij kabel micro USB, 
aby naładować.



OBSŁUGA KAMERY

Przekręć przełącznik ON/OFF/RECORD na 
wybraną pozycję: 

3. OFF – Wyłącza 
kamerę

2. ON - Włącza 
kamerę w tryb 
gotowości

1. Włącza kamerę 
i rozpoczyna 
nagrywanie

4. Przycisk spustu 
migawki – w pozycji 
ON oraz pozycji      : 
wciśnięcie przycisku 
powoduje zapisanie 
zdjęcia.



POTWIERDZENIE WIBRACJAMI

Włączenie kamery
TRZY krótkie 
wibracje 
(•••)

Rozpoczęcie 
nagrywania/
zapisanie zdjęcia

JEDNA krótka 
wibracja
(•)

Zatrzymanie 
nagrywania

DWIE krótkie 
wibracje 
(••)

Wyłączenie kamery
JEDNA długa 
wibracja
 (---- )

OSTRZEŻENIE *
PIĘĆ krótkich 
wibracji
 (•••••)

* Zdejmij pokrywę kamery i sprawdź komunikat 
na wyświetlaczu.



USTAWIENIA KAMERY

Tryby pracy: 1080p/60fps, 1080p/30fps,   
  720p/120fps, 720p/60fps, 720p/30fps, 
  zdjęcia co 60/30/5/2 sek

ON [włącz] lub OFF [wyłącz]

WiFi nie włączą się w trakcie nagrywania.

Menu/Cofnij

Przejdź w lewo

Przejdź w prawo

Wybierz

Zmiana ustawień kamery 
Włącz kamerę, aby zmienić ustawienia. Zdejmij 
pokrywę i użyj wyświetlacza.

Wciśnij przycisk        aby przełączyć się między 
ustawieniami.

Przytrzymaj przycisk          przez 3 sekundy, aby 
powrócić do położenia STANDBY [tryb gotowości].



USTAWIENIA KAMERY

Wciśnij         aby przejść do 
ADDITIONAL OPTIONS 
[DODATKOWE OPCJE]

Nagrywanie w pętli: OFF [wyłącz], 
10 MINUTE [10 minut], MAX [do 
końca karty]

Położenie obiektywu: NORMAL 
[normalne], UPSIDE DOWN 
[odwrotnie], AUTO ADJUST [wykryj 
automatycznie]

Oszczędzanie baterii: ON [włącz] 
lub OFF [wyłącz]

Wibracje: ON [włącz] lub OFF 
[wyłącz]

Urządzenie: MODEL # [typ], SERIAL 
# [numer seryjny], FACTORY RESET 
[przywróć ustawienia fabryczne]

Karta SD: SD CARD DETAILS 
[informacje o karcie], ERASE 
[kasuj], FORMAT SD CARD 
[formatowanie karty]

Data/Czas: SET DATE [ustaw datę] i 
TIME [ustaw czas]

Datownik: TURN ON DATA/TIME 
STAMP [włącz datownik]

A następnie wróć do STANDBY [tryb gotowości]



MOCOWANIE KAMERY

Zmiana położenia obiektywu
Obiektyw kamery MOHOC® można obrócić o 
maksymalnie 180 stopni. Jeśli zajdzie potrzeba, 
przekręć obiektyw, aby zawsze nagrywał poziomo. 
Użyj wskaźników położenia.

Przyklej taśmę Velcro® w wybranym miejscu na 
hełmie. Dokładnie przyczep kamerę MOHOC® do 
rzepa Velcro.



ODTWARZANIE NAGRAŃ

Podłączanie do innych urządzeń
• Za pomocą kabla micro USB podłącz kamerę 
 do komputera
• Przegraj zawartość karty micro SD bezpośrednio  
 do komputera
• Podłącz do telewizora za pomocą gniazda 
 micro HDMI
• Połącz z aplikacją MOHOC® App



+1.208.806.1391

info@mohoc.com

www.mohoc.com

Skontaktuj się drogą elektroniczną lub 
skorzystaj z FAQ na stronie www, aby uzyskać 
pomoc lub dodatkowe informacje na temat 
produktu i jego funkcji.
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