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Zawartość pudełka

Proszę sprawdzić kompletność pudełka przed zastosowaniem produktu.
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Przygotowanie do używania

Odszkodowanie za treści nagrań

CamOne Tec nie ponosi odpowiedzialności w każdym przypadku za jakiekolwiek pośrednie 
lub bezpośrednie problemy, które doprowadzą do utraty rejestrowanych lub edytowanych
danych. Ponadto CamOne Tec nie gwarantuje treści w przypadku nie właściwego użytkowania 
urządzenia. Powyższe ograniczenia są również ważne w przypadku, gdy urządzenie zostanie 
naprawione. Nie należy wyjmować karty microSD podczas nagrania i zapisywania. Nie należy
wyłączać i wyjmować akumulatorka zanim nagranie nie zostanie ukończone oraz tak długo
jak istnieje dostęp do karty pamięci. Prosimy chronić urządzenie przez ekstremalnymi tem-
peraturami. Nie należy nagrywać filmów w temperaturze niższej niż minus 10 ° C lub wyższej 
niż 50 ° C. Należy pamiętać także od odczepieniu urządzenia jeśli jest przymocowanie ono do 
szyby, a spodziewane są niskie temperatury. 

Używaj tylko oryginalnych akumulatorków, gdyż nieoryginalne akumulatorki nie są wyposażone 
we włąściwą ochronę obwodów co nie spełnia obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. 
Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za wypadki, odszkodowania lub awarie, wynikające ze 
stosowania nieoryginalnych akumulatorków.

Wkładanie/wyjmowanie akumulatorka

1. Wcisnąć przycisk do przodu (w kierunku obiektywu) 

2.Wyciągnij osłonę przedziału na akumulatorek

3. Zdejmij pokrywę, pod którą będzie akumulatorek

4. Wyrównaj styki akumulatorka ze złotymi stykami wewnątrz 
urządzenia i włóż akumulatorek.

! Prosimy używać tylko oryginalnych akumulatorków ( Art-No.: 
COIN08). 

Ładowanie akumulatorka

Zamknięty akumulatorek nie jest w pełni naładowana po zakupie produktu. Proszę naładować 
akumulatorek przed użyciem CamOne INFINITY po raz pierwszy!

Podłącz urzędzenie z komputera za pomocą dołączonego kabla USB. Proces ładowania jest 
wskazywany przez czerwone światło LED. W momencie kiedy światło zmieni kolor na zielony 
oznacza to, że akumulatorek jest w pełni naładowany.

Ładowanie trwa około 3 godzin. Alternatywnie można użyć adaptera zasilania USB 5V (Art.) 
Nr: FCHD43).

1

2
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Schemat funkcjonalny

Porty:

» AV-Out

» 5V IN

» Data input 

» Signal IN

Ze względu na ograniczenia w technologii produkcji nawyświetlaczu mogą pojaw-
ić się jeden lub kilka ciemnych i jasnych punktów. To nie jest wada i nie ma to
żadnego wpływu na obraz lub zdjęcie!

Panel główny

Pokrywa portu

M i k r o f o n             

Status LED

Przedni LED

OCB-Contacts 
Moduł Wifi/2,4 GHz 

Pokrywa baterii

Wyświetlacz

Gwint statywu

Obiektyw
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Główne funkcje

! Przyciski CamOne INFINITY są wielofunkcyjne

Nagrywaj/Rób zdjęcie Foto przycisk Video przycisk

Powtórka

Przejście przez Podmenu     

Potwierdzenie wybranych opcji

Funkcje foto

Przejście przez PodMenu

Zoom +

Funckej Video

Przejście przez PodMenu

Zoom -

Włącz/Wyłącz

Przycisk światło

Menu przycisk

Przejście do trzech Pod-

menu

MicroSD slot 2

MicroSD slot 1

HDMI Port

10-Pin Port Mini USB 2.0 
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Kompatybilność kart pamięci

Karty kompatybilne z urządzeniem to microSD 
o minimalnej klasie prędkości “4” lub wyższej. 
Kamera obsługuje karty do 32 GB. Zalecane 
są jednak karty klasy ‘’6’’ o minimalny rozmiar 
8 GB. 

Karta pamięci o pojemności 32 GB pozwala 
na nagranie filmu wysokiej rozdzielczości o 
długości 4,5 godziny.

Wkładanie/wyjmowanie kart microSD

» Zdejmij pokrywę portu szeregowego gniazdo karty 
pamięci.

» Wykorzystaj pierwszy Slot 1. Jeśli używasz drugiej karty , 
kamera automatycznie przełącza na drugą kartę tak szybko, 
jak pamięć zostanie zapełniona. Wkładając karttę naciśnij 
ją na widocznej krawędzi karty co uruchomi mechanizm 
sprężynowy. 

! Update firmware możliwy jest tylko za pomocą slotu nr 1.

Włączenie kamery

Włącz/Wyłącz

Naciśnij przycisk zasilania na górze, do momentu ak-
tywacji urządzenia.

MicroSD 
Card slot 2

MicroSD 
Card slot 1

Pojemność Art. Nr.

8 GB FC3008

16 GB FCHD16

32 GB FCHD32
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Ikony - status urządzenia

Na wyświetlaczu po włączeniu urządzenia widoczne są różne ikony:

Sygnatura czasowa jest dostępna w trybie zdjęć i wideo.

Migająca ikona wskazuje gniazdo karty w użyciu.

Wolne gniazdo jest oznaczone symbolem przekreślone karty.

Foto/ Video nagrywanie  Czas trwania  C z a s  S t a t u s  a k u m u l a t o r k a

Tryb Foto/Video

Godzina  K a r t a  p a m i ę c i   Pozos t a ł a  po j emność   Rozdz i e l c zo ś ć  Jakość
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Menu ustawien

Proszę wcisnąć przycisk M i w czasie 3 sekund wejść do konfiguracji. Menu jest podzielone na 
3 kategorie, które mogą być wybrane przez różne karty (ustawienia zdjęć, Video i System). 
Naciskając przycisk M wybieramy następną kartę. Aby opuścić menu, naciśnij przycisk M 
przez kilka sekund.

Menu foto

Tutaj możesz wybrać wszystkie ustawienia potrzebne do zrobienia zdjęcia

Jakość zdjęcia: 3, 5 lub 8 MPix

Odstępy zdjęc: Off; szybkie wykonanie 3 lub 5 zdjęć 

Zdjęcia seryjne: Off; zdjęcie co 3, 5, 10, 30 lub 60 Sekund.

Data i Czas: Włączony lub wyłączony (Data & Czas są widoczne na zdjęciu)

Menu Video

W tym miejscu można wybrać wszystkie ustawienia potrzebne 

do nagrania wideo.

Video Format: 

Jakość: Niska, Średnia lub Wysoka
Nagrywanie:             5, 10, 15, 20 lub 30 Min. 
Po nagraniu danych w/g wybranego powyżej czasu trwania filmu w 
ustawieniach urządzenie automatycznie rozpoczyna kolejne nagry-
wanie. 

Data i czas: Włączone lub wyłączone

Timelapse: Off; 1 ramka na sekundę (FPS); 1, 2 lub 6 ramek na minutę (FPM)

Videoformat:   MPEG4 or MOV Mikro-

fon: AN or AUS

Video Format
Rozdzielczość

(Pixel)
Standard (w FPS)
NTSC PAL

480pH 720 x 480 60 50
720p 1280 x 720 30 25
720pH 1280 x 720 60 50
1080pS 1440 x 1080 30 25
1080p 1920 x 1080 30 25
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Menu ustawień

Ustawienia główne. 

Języki:  Do wyboru pomiędzy Niemieckim, Angielskim, Francuskim,    

                               Hiszpańskim, Włoskim, Duńskim. Norweskim, Rosyjskim.

Data                         Rok, miesiąc, dzień. Przełączanie menu za pomocą przycisku M. 

Czas: Godzina, minuta. Przełączanie menu za pomocą przycisku M.
Wyłączenie ekranu     Ekran zostanie wyłączony po 30, 60 lub 120 sekundach.

Zasilanie:  Wybierz Automatyczne wyłączanie funkcji: Wyłączenie na  60, 120    
sek lub 300 sek.

Detekcja ruchu:         Wyłączona, niska, średnia lub wysoka.
Przerzucanie obrazu:  Wyłączone lub przerzucenie o 180  stopni. 

Dublowanie obrazu    Wyłączone lub włączone

Częstość światła:       Przed rozpoczęciem nagrywania w pomieszczeniu, należy ustawić  

                                właściwą częstotliwość  Hz swojej sieci elektroenergetycznej: 

 Europa, Azja i   Australia – 50 Hz 

 Ameryka 
– 60 Hz 

 Japan – 50 or 60 Hz (depending on the area) 

Video System: NTSC or PAL 

OSD: Wyświetlanie ikony ON lub OFF

Formatowanie karty:  Slot 1 or Slot 2- wszystkie dane będą usunięte

Firmware: Informacje o aktualnym oprogramowaniu

ng the DiveBo

dddd

Umieść urządzenie na przedniej stronie DiveBox i je zablokuj. Upewnij się także, że łącznik 
jest właściwie zamknięty. Kamera musi być włożona odpowiednio do przycisków na obudowie 
Uszczelka gumowa musi być czysta i nieuszkodzona. Upewnij się również, że obiektyw i 
wnętrze DiveBox są czyste. Wilgotnośc powietrza można skondensować na wewnętrznej stronie 
obiektywu. Warto użyć mocowania/podkładki H2O - dodatkowego akcesoria do nurkowania z 
kamerką.

! Przy montażu do roweru lub kasku, upewnij się, że śruby są ďobrze szczelne. Przy użyciu 
podkładek samoprzylepnych uchwyt kamerki musi być czysty. 

Użytkowanie kamery z DiveBox i innymi uchwytami
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Zaraz po włączeniu kamery jest możliwe wykonanie
zdjęcia lub filmy, naciskając przycisk “Nagraj”. Naciśnij 
przycisk ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

! Nigdy nie wyjmuj karty pamięci lub akumula-
torka, podczas gdy kamera zapisuje dane. 

Nagrywanie pod wodą

Podczas nagrań pod wodą prosimy skręcić obiektyw w 
lewo 95 ° (patrz rysunek)

Obracając obiektyw CamOne INFINITY dostosowuje-
my go do załamania wody. To sprawia, że nagrania są 
jaśniejsze i bardziej olśniewające.

Funkcja TimeLapse

» Naciśnij przycisk “M”, aby wejść do menu konfiguracji. 

» Wybierz menu wideo, a następnie “Timelapse”. Możesz wybrać pomiędzy: od 1 FPS, 1 
FPM, 2 FPM lub 6 FPM.

» Zatwierdzanie żądanej funkcji.

» Opuść menu. 

Naciskając przycisk nagrywania można uruchomić film. Naciskając ten przycisk ponownie na-
granie zostanie zatrzymane, a dane zapisane na karcie pamięci. Jeśli zamierzasz nagrywać 
przez dłuższy czas, my rekomendujemy, aby wyłączyć ekran, aby akumulatorek zaoszczędził 
energię (Menu: “Auto Screen Off”).

0°

95°

Nagraj 
Film

Zrób 
Zdjęcie

Zdjęcia/ Nagrywanie Video
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Funkcja Interval

» Naciśnij przycisk “M”, aby wejść do Menu Konfiguracja

» Wybierz zdjęcie menu, a następnie “Photo Interval”. Możesz wybrać pomiędzy: Off, 3 lub 
5 zdjęć. 

» Zatwierdzanie funkcje 

» Opuść menu

Naciskając przycisk nagrywania kamera wyda interwały. Zdjęcia zostaną zapisane na karcie 
w formacie JPEG. 

fZdjęcia seryjne

» Naciśnij przycisk “M”, aby wejść do Menu Konfiguracja

» Wybierz zdjęcie menu, a następnie “Serial Picture”. Możesz wybrać pomiędzy: Off, co 3, 
5, 10, 30 lub 60 sek.

» Zatwierdzanie funkcje 

» Opuść menu

Naciskając przycisk nagrywania będą wykonywane zdjęcia. Naciśnięcie przycisku ponownie 
zatrzymuje wykonywanie, zdjęcia zostaną zapisane jako JPEG na karcie pamięci.

Zoom

Podczas nagrywania (wideo) w trybie 480pH i 720 p można powiększać i pomniejszać obraz. 
Przez pasek stanu, na wyświetlaczu pojawi się powiększenie
Powiększanie w przypadku nagrywania w jakości 1080p i i 
trybie PAL nie jest możliwe. Naciskając przycisk wideo i zdję-
cia można wybrać współczynnik powiększenia. 

Odtwarzanie filmów i zdjęć

Aby obejrzeć nagrane dane, kliknij przycisk “Play”. Masz do wyboru zdjęcia i filmy. Za pomocą 
przycisku może wybrać sobie interesujące Cię wideo lub zdjęcia. Potwierdz wybór naciskając 
przycisk Play.

Do odtwarzania nagrań, naciśnij “Play”. Na wyświetlaczu pojawia się nazwa 

uwzględnionego pliku. Aby wrócić, należy wcisnąć przycisk M, przez dłuższy czas.

Odtwarzanie na TV
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Podłączyć aparat do telewizora za pomocą kabla HDMI lub dołączonego kabla USB, AV i 
przejść do odpowiedniego kanału. Wejd¼ w tryb odtwarzania aparatu do oglądania wideo. 
Wprowadzając opcję OSD w menu, można wyłączyć ikony (stan aparatu).

Kopiowanie plików ( MS WINDOWS )

Filmy można łatwo oglądać na komputerze. Polecamy darmowy odtwarzacz VLC. Można go 
pobrać na stronie vlc-player.org 

Kopiowanie kopiowaniem z CamOne infinity do komputera:

» Podłącz urządzenie z kabla USB.

» Podłącz kabel USB z komputerem.

» Włączyć aparat.

» Wybierz połączenie za pomocą przycisków “Video” i 
“Zdjęcie”.

» Potwierdzić klawiszem “Play”.

» Urządzenie będzie widoczne jako dysk wymienny.

» Pokaże się na wyświetlaczu aparatu ”Connect to PC”

Update oprogramowania 

Aby uzyskać jak najwięcej z kamery, należy zainstalować najnowsze opro-
gramowanie (Firmware) ze strony camonetec.com.

Firmware - informacja o wersji znajduje się w ustawieniach systemu. 

» Po pierwsze Pobierz plik ZIP z naszej strony internetowej. 

» Rozpakuj pobrany folder 

» Skopiuj zawarte w oknie dialogowym dane BIN z karty pamięci (np. F: /). 

» Wprowadź ustawienia systemu i wybrać Firmware Update

» Wybieramy “Tak” i potwierdzić klawiszem “Play”. Proces trwa około 1 minuty. Na wyświ-
etlaczu pojawią się procedury do wykonania.  

» Nie wyłączaj  kamery podczas aktualizacji!

» Potem przywrócić ustawienia domyślne.

! Make sure the battery is fully charged.
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Użytkowanie zewnętrznych modułów

Z dołączonego adaptera Ten2Ten można łatwo podłączyć kamerę z wieloma akcesoriami
Upewnij się, że zawsze masz podłączony adapter do wtyczki USB CAM przed podłącze-
niem akcesoriów. 

Kompatybilne z CamOne INFINITY są następujące akcesoria:

Picture
Functions Art. No.

GPS Module

Indication of several GPS- data and G- forces. 
FCHD15

2,5”  (63,5 mm) zewnętrzny wyświetlacz

Podłączony kablem wideo  np. do nadgarstku, kierown-
icy lub zestawu transmisji wideo w usłudze 5,8 GHz. FCHD02

5.8 GHz Video Transmission

Umożliwia transmisję wideo na 5,8 GHz dla do 300 m z
zewnętrznym ekranem lub okularami wideo. 

FCHD03

V-Eyes Video goggles

Wyświetlono film na 2 ekranikach w 3 x 640 x 480 pik-
seli. Okulary pracują wraz z ruchem głowy.

Łatwe połączenie z innych źródeł (3,5 mm jack). 
Słuchawki stereo są dołączone.

FCHD08
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LinX Digital Video-System 2,4 GHz  

Urządzenia połączone z LinX Digital Video-System są w 
stanie kontrolować kamerę i oglądać obraz w odległoś-
ci do 300 m. 

COIN10

Wifi-Module

Wifi-moduł umożliwia kontrolowanie kamerki CamOne
INFINITY całkowicie ze smartphona. Obraz live jest 
wyświetlany na wyświetlaczu telefonu. Moduł poracuje 
przy użyciu własnego punktu dostępu.

COIN27

Wymiany obiektywów ( opcjonalnie )

Do wymiany obiektywu poprzez tak zwany twist off służy pierścień regulacyjny. Proszę zwró-
cić uwagę, aby kurz oraz brud nie dostały się do kamery. Prawidłowo wkręć wymieniony 
obiektyw, a następnie sprawdz ostrość z telewizorem.  

! Uwaga, wymieniając obiektyw rób to powoli i ostrożnie, gdyż niewłaściwe otwarcie może 
spowodować uszkodzenie głowicy obiektywu kamery.

Odpowiedzialność

Producent nie ponosi odpowiedzialność za utratę nagrania z powodu awarii lub usterki 
urządzenia, karty pamięci lub innego akcesoria.

! Prywatności innych osób jest chroniona przez prawo i powinna być tematem tabu. 
Nagrania osób trzecich mogą być czynem nielegalnym. Jesteś sam odpowiedzialny za to 
co nagrywasz.

Konserwacja urządzenia 
Prosimy przestrzegać poniższych instrukcji, aby uniknąć uszkodzenia produktu:

» Należy używać tylko zalecanych akcesoriów.

» Nie należy rozmontowywać urządzenia. Wewnątrz kamerki nic ma części, które mogą być 
obsługiwane przez użytkownika.

» Prac konserwacyjne mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych pracown-
ików serwisu CamOne Infinity.



turn on video & images

16

Dane techniczne

Napięcie:            5 V (USB) / 3,7 V (LiPo-Battery, 800 mAh)

Consumption:                           250 – 450 mAh (depending on camera set-

tings)Wymiary: 49 x 42 x 34 mm

Waga: 77 g, razem z akumulatorkiem

Akumulatorek: 3,7 V 800 mAh LiPo 

Format pików: MPEG4 or  MOV

Sensor: CMOS, 5 MPix

Kąt obiektywu:                            170° > 720p

127° > 1080p

Zoom: Digital 4times (only NTSC)

Wyświetlacz: 1,5" (38 mm) TFT

Mikrofon: Mono, 48 kHz (built-in)

Porty: 10 Pin Mini USB 2.0 

HDMI

Open Connector Board (OCB, bottom of the cam)

Remote (optional): LinX- Digital Video System 2,4 GHz / Wifi

Operating-/Storagetemp.: 10° C till 50° C

Sloty na kartę pamięci: 2x Micro SD/SDHC  ≤ 32 GB (Class 4 lub wyższa)

Balans bieli: Automatyczny



turn on video & images

17

FAQ

Błąd Powód Rozwiązanie

Kamera wyłącza się po star-

cie.

Akumulator nie jest naładowany Naładuj akumulatorek przez co na-

jmniej 3 godziny

Nie można włączyć 

aparat.

Akumulatorek nie jest 

poprawnie włożony.

Sprawdz umiejscowienie akumulatorka

Akumulatorek jest uszkodzony Włóż nowy akumulatorek

Video jest odwrócone o 180 st. Niewłaściwe ustawienia w Menu Zmienia ustawienia w Menu

Data i czas nie są 

poprawne 

Niewłaściwe ustawienia w Menu Zmien datę i czas w ustawieniach

Wyświetlacz pokazuje SD Error Uszkodzona karta pamięci Zrób format karty lub włóż nową kartę

Obraz wideo szarpnie podczas 

odtwarzania na komputerze

Połączenie USB jest zbyt wolne. Zapisz film na komputerze i 

dopiero wtedy go odtwórz.

Karta pamięci nie wystarczają-

co szybko zapisuje dane

Użyj rekomendowanej karty pamięci

Komputer jest za wolny Podłącz kamerę do TV

Ustawienia jakości są za wysokie Zmniejszyć szybkość danych do mniejszych.

Aparat nie reaguje pod-

czas pracy.

Oprogramowanie jest uszkodzone Wyjmij akumulatorek na około 

10 sekund
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Akcesoria

Art.-Nr.: EAN Article

COIN08 4260033041975 CamOne infinity Battery LiPo 3,7 V 800mAh

COIN10 4260033041968 CamOne infinity LinX Digital Video-System 2,4 GHz

COIN11 4260033041975 CamOne infinity DiveBox

COIN12 4260033041982 CamOne infinity Handlebar Mount 

COIN13 4260033041999 CamOne infinity Ten-2-Ten Adaptor

COIN14 4260033042545 CamOne infinity Connector 1x long / 1x short

COIN16 4260033042569 CamOne infinity M-Mount

COIN17 4260033042576 CamOne infinity Helmet Mount

COIN18 4260033042583 CamOne infinity Flat Mount

COIN09 4 260033 041951 CamOne infinity Curved Mount

COIN19 4260033042590 CamOne infinity Adhesive Pad small 5x

COIN20 4260033042606 CamOne infinity Adhesive Pad big 5x

COIN21 4260033042613 CamOne infinity USB-AV Cable

COIN32 4 260033 042828 CamOne infinity Lens 96°

COIN31 4 260033 042811 CamOne infinity Lens 142°

COIN22 4260033042620 CamOne infinity Lens 170°

COIN23 4260033042637 CamOne infinity Lens cap

COIN25 4260033042750 CamOne infinity Mono pod

COIN26 4260033042767 CamOne infinity Surfmount 360°

COIN28 4 260033 042781 CamOne infinity Chest Mount

COIN27 4260033042774 CamOne infinity Wifi Module

COIN29 4260033042798 CamOne infinity Release Button

COIN30 4260033042804 CamOne infinity Bullet Time Cable

FCHD02 4260033049520 FlyCamOne HD externeral screen  2,5”  (63,5 mm)

FCHD03 4260033049537 FlyCamOne HD 5.8 GHz Video Transmission Set

FCHD15 4260033049650 FlyCamOne HD GPS-Module with X-Cable

FCHD16 4260033049667 FCHD Rapid Rush 16 GB Micro SD-Memory card

FCHD32 4260033049827 FCHD Rapid Rush 32 GB Micro SD-Memory card

FCHD43 4260033048578 USB Power adaptor 110-220 V (Charging with socket)
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Zalecenia bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy uważnie przeczytać porady obsługi i 
bezpieczeństwa. 

OSTRZEŻENIE - Li-Po akumualtorek

! Niewłaściwego użytkowanie akumulatorka może spowodować wybuch,a także uszkodzenia 
zdrowia lub innych przedmiotów. To także zmniejsza wydajność baterii. Nigdy nie ładuj 
uszkodzonego akumulatorka Li-Po. Zatrzymaj ładowanie jeśli akumulator Li-Po jest zde-
formowane (wysadzony).  Przechowywuj akumulatorki w temperaturze od 0 ° C do 40 ° 
Unikaj temperatury wyższej niż 60 ° C.

Niniejszy produkt wykorzystuje akumulatorki Li-Po. Akumulatorki Li-Po są objęte
recyklingiem zbiórki selektywnej i stanowią cenny zasób. 

Niniejszym oświadczamy, że produkt jest zgodny z wymogami zasadniczymi oraz 
innych odpowiednich przepisów dyrektywy 2004/108/WE Kopię deklaracji zgod-
ności można uzyskać na prośbę u producenta - CamOneTec.

Ten symbol oznaczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt, w tym 
akumulatorek nie muszą być wyrzucane ze śmieciami ogólnymi . 

Serwis i wsparcie techniczne

W y ł ą c z n y  d y s t r y b u t o r  w  P o l s c e

C S I  

u l . J a s n o g ó r s k a  6 9    

3 1 - 3 5 8  K r a k ó w

Telefon: 12 623 02 98

E-Mail: zakupy@csi.krakow.pl 

           serwis@csi.krakow.pl 

www.camone.pl 

www.camonetec.com/service 

DE6989527
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