
 

6600
mAh 150° 1.5’

Кріплення із кліпсою 

швидкого монтування.

Камера

Встановлення

Встановіть кріплення на руль свого байка

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Power
Bank Light

X-Sport C44
Мульті-функціональна екшн камера 
         для Вашого байка

Екшн-камера

потужний ліхтар

powerbank 

Користуйся безпечно

Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
Не дивіться прямо у ліхтар та не спрямовуйте 

увімкнений ліхтар в очі іншим.

Висока вологість та падіння можуть призвести до 
пошкодження пристрою

Не розташовуйте пристрій біля вогню або джерел 
тепла - це може пошкодити батарею пристрою.

Не проливайте рідини на пристрій та не вставляйте 
в пристрій не призначені для цього об’єкти.

Не відкривайте та не намагайтеся полагодити пристрій 
власноруч.

Щільно зачиніть гумові заглушки перед використанням 
для запобігання потрапляння пилу та рідин до роз’ємів 
пристрою.

Пристрій обладнаний літій-іонною батареєю, що не 
знімається. Для заміни та утилізації батареї зверніться 
до найближчого авторизованого сервісного центру. За 
недотримання норм законодавства про утилізацію 
настає юридична відповідальність.    

Комплект постачання

USB кабель

Цей пристрій розроблений спеціально для 
використання з велосипедом або 
мотоциклом. 

Це екшн-камера, що оздоблена потужним 
ліхтарем із чотирма режимами та має 
потужний акумулятор ємністю 6000mAh з 
режимом powerbank, тобто може виступати 
джерелом живлення для будь-яких інших 
пристроїв.

Камера може робити фото, знімати відео, та 
працювати у режимі відеорегістратора.

Захист від води та пилу рівня IP65 дає змогу 
користуватися цим чудовим пристроєм у 
сонячну погоду і в дощ.

Встановіть камеру на кріплення, та зафіксуйте

Відтягніть пластикову защіпку,

 щоб зняти камеру з кріплення.



Кнопки:

  Для вмикання\вимикання - довге натискання; коротке 
натискання для перемикання режимів: фото, відео, 
відеореєстратор, перегляд матеріалу. Коротке 
натискання у режимах перегляду та налаштуваннях 
для виходу\повернення.

         Переміщення курсора;         для переходу з режиму 
камери у налаштування.

     ОК; зробити фото; підтвердити

     Ліхтар: вмикання\вимикання; перемикання режимів: 
звичайний\яскравий\максимальний\стробоскоп.

Функції та режими

Параметри пристрою

Кнопки та роз’єми

Екран

Ліхтар

Увімк\Вимк
Режим

ОК\Старт
Вгору Вниз

Micro SD

Вихід USB (5V, 1,5A)

Мікрофон

RESET 
(перезавнтаження)

Мікро USB
(заряджання, 

передача даних)

Індикатори заряду

Мікро-USB

Якщо мікро-SD картка встановлена до слота, при 
підключенні до комп’ютера активується режим USB 
диска. Якщо картки нема, активується режим WEB 
камери

Авто-вимикання
Камера автоматично вимикається якщо:

      - карта пам’яті заповнена.

  - Кабель USB вийнятий у режимі USB диска

  - Низький заряд батареї

Кнопка RESET
Використовуйте кнопку RESET для перезавантаження 
камери у разі сбою програмного забезпечення.

Заряджання
Для заряджання пристрою підключіть USB - 
мікро-USB кабель до мікро-USB роз’єму камери, та 
підключіть кабель до відповідного зарядного 
пристрою. Для цієї камери потрібен зарядний 
пристрій з вихідним током 5V, 1A.

При підключенні зарядного пристрою, 4 світлодіоди 
над USB роз’ємом починають показувати процесс 
заряджання (світиться перший, блимають інші). Коли 
всі 4 світлодіода почтнуть світитися - пристрій 
заряджено.

Powerbank
X-sport C44 може заряджати інші пристрої, що 
заряджаються через USB, максимальною силою току 
в 1.5А. Не можна заряджати пристрої, що потребують 
більшої сили току.

При підключенні пристрою до USB виходу, 4 
світлодіоди над ним починають показувати стан 
заряджання та приблизну ємність акумулятору 
камери.

Модель: X-sport C44
Ліхтар:
     Джерело: CREE LED 5W
     Світловий потік: 600лм
     Режими: 3 рівня світіння; стробоскоп
Фото: до 3МП
Відео: до 1080P HD
Кут зйомки: 150
Екран: 1,5’’
Пам’ять: підтримує microSD до 32 GB (class 10)
Акумулятор: Li-pol; 6000мАг, 25.2 Вг; 4,2V
Робота у режимі ліхтарика: до 10 годин
Робота у режимі запису відео: до 12 годин
Заряджання: приблизно 7 годин
Вхідний струм: 5V 1А
Вихідний струм(Powerbank): 5V 1,5A
Захист від води та пилу: IP65 (захищений від пилу, 
захищений від струменів води*)

* Захист гарантовано за умови щільно закритих заглушок та відсутності 
механічних пошкоджень


