
   

BRIFIELD  
BR1 KAMERA OSOBISTA 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
 

E-mail działu obsługi klienta 
Info@brifield.co.uk 



   

Zawartość 
 

Strona 1: Schemat BR1 
 
Strona 2  /  3  /  4: Wyjaśnienie 
schematu BR1 
 
Strona 5:  Funkcje ekranu / 
funkcje menu 
 
Strona 6  /  7  /  8  /  9:  Funkcje 
menu 
  
Strona 9  /  10  /  11  /  12: Ważne 
informacje 
 
Strona 12: Zawartość pudełka 
produktu / Obsługa klienta 
 



1 



2 

WYJAŚNIENIE SCHEMATU BR1 

 

1. Obiektyw:  Rejestrowanie wideo i obrazów. 
Obiektyw również uruchamia detekcję ruchu. 
 
2. Czujnik:  Wykrywa niski i wysoki poziom 
światła, co jest odpowiedzialne za wyzwalanie 
automatycznego widzenia w nocy na podczerwień. 
 
3. Światła noktowizyjne na podczerwień: Daje 

białe widzenie, które pomaga w obszarach o 
bardzo słabym oświetleniulub  w nocy.. 
 
4. Białe światło LED: Pomaga w obszarach 
słabego oświetlenia. 
  
5. Lewy przycisk:  A. W  trybie bezczynności , 
naciśnij,  aby uzyskać dostęp do  trybu 
odtwarzania. B. Podczas nagrywania wideo 
przytrzymaj ten przycisk, aby pomniejszyć obraz C. 
W trybie ponownego odtwarzania naciśnij, aby 
przewinąć  wideo. D. W trybie menu naciśnij, aby 
przewinąć w górę. 
 
6. Środkowy przycisk:  A. W trybie menu, naciśnij 
aby wybrać. B. W trybie ponownego odtwarzania 
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naciśnij, aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie 
wideo lub audio. 
 
7. Prawy przycisk:  A. W trybie bezczynności 
naciśnij, aby przejść do trybu menu. B. W trybie 
menu naciśnij, aby przewinąć w dół. C. W trybie 
ponownego odtwarzania naciśnij, aby  przewinąć 
wideo do przodu. D. W trybie ponownego 
odtwarzania przytrzymaj, aby powiększyć obraz. 
 
8. Port USB: Podłącz kabel USB BR1 do 
komputera, stamtąd możesz przesyłać  nagrane 
pliki wideo i audio oraz zdjęcia do komputera. 
 
9. Przycisk Reset::  Służy do resetowania 
urządzenia. 
 
10. Ważny przycisk pliku:  Podczas nagrywania 
wideo lub nagrania audio naciśnij ten  przycisk  raz. 
Następnie dodana zostanie  ikona GWIAZDY na 

pliku wideo lub audio  w trybie odtwarzania. 
Spowoduje to również dodanie litery G na końcu 
nazwy pliku w twoim komputerze. Pomaga to łatwo 
zidentyfikować ważniejsze pliki wideo i audio.   
 

11. Przycisk nagrywania dźwięku:  A. W trybie 
bezczynności naciśnij, aby rozpocząć  nagrywanie  
dźwięku. B. Podczas nagrywania wideo naciśnij, 
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aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie mikrofonu. C. W 
trybie bezczynności przytrzymaj przez 2 sekundy, 
aby przełączać się między rozdzielczościami wideo 
720p i 1080p. 
 
12. Przycisk Obrazu:  A. W  trybie bezczynności 
naciśnij, aby zrobić zdjęcie. B. W trybie 
bezczynności przytrzymaj przez 2 sekundy, aby 
włączyć migające białe światło LED. C. Podczas 
nagrywania wideo naciśnij, aby zrobić zdjęcie. 
13. Przycisk nagrywania wideo:  A. W trybie 
bezczynności naciśnij raz, aby rozpocząć 
nagrywanie wideo. B.  Gdy urządzenie jest 
wyłączone, przytrzymaj przez 3 sekundy, aby 
włączyć urządzenie, i natychmiast rozpocznij 
nagrywanie wideo. 
 
14. Światło na podczerwień IR / Przycisk 
białego świetła LED: A. Zarówno w trybie 
bezczynności, jak i podczas nagrywania wideo 
naciśnij, aby włączyć / wyłączyć światła 
noktowizyjne na podczerwenie. B. Zarówno w 
trybie bezczynności, jak i podczas nagrywania 
wideo przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć / 
wyłączyć białe światło LED. 
 
15. Światło LED po lewej stronie:  A. Stałe 

ZIELONE,  gdy jest bezczynny. B. Miganie  
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CZERWONEGO  podczas nagrywania  wideo. C.  
Tymczasowo stałe  CZERWONE,  gdy  zdjęcie  jest 
zrobione w trybie bezczynności. D. Migające światło 
BURSZTYNOWE  podczas nagrywania dźwięku. 
E. Stałe CZERWONE,  gdy nagrywanie wstępne 
jest włączone. 
 
16. Światło LED po prawej stronie:  A. Stałe 
CZERWONE, podczas ładowania. B. Stałe 
ZIELONE, po pełnym naładowaniu. 
 
17. Przycisk zasilania:  A. Przytrzymaj przez 3 
sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. B.  W 
menu naciśnij, aby wyjść z menu. C. Naciśnij, aby  
włączyć/wyłączyć ekran LCD.  
  
18. Ładowanie stacji dokującej: Służy do 
ładowania kamery osobistej BR1 za 
pośrednictwem jednostki ładującej 
 
. 

FUNKCJE EKRANU 
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FUNKCJE MENU 

 
Użyj przycisku numer 5, po lewej stronie aby 
przejść w górę. Przycisk numer 7 po prawej stronie,  
aby zejść w dół. Środkowy przycisk numer 6 aby 
wybrać. Przycisk  numer 17, aby powrócić, znany 
również jako przycisk zasilania, znajdujący się a 
górnej części urządzenia, po prawej stronie. 
 
Rozdzielczośc wideo:  Zmień rozdzielczość 
wideo. 
 
Megapiksel obrazu:  Zmiana megapiksela 
kamery. 
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Seria:  na przykład, jeśli wybierzesz serię 5, 
wówczas, podczas robienia zdjęcia, 5 zdjęć 
zostanie zrobione jeden po drugim. 
 
Samowyzwalacz: Ta funkcja uruchamia odliczanie, 
gdy odliczanie osiągnie 0, wówczas zostanie 

zrobione zdjęcie. 
 
Jakość:  Jakość nagrań wideo. 
 
Wstępne nagrywanie:  Ta funkcja wstępnie nagra 
krótki klip przed naciśnięciem przycisku 
nagrywania, a następnie zintegruje się z głównym 
nagraniem. Długość klipu wstępnego nagrywania z 

każdą rozdzielczością - 1440p = 22 Sekundy. 
1296p = 30 Sekund. 1080p = 30 Sekund. 720p =  
30 Sekund. 480p = 30 sekund. 
 
Czas po nagraniu: długość czasu, w którym 
urządzenie oczekuje aż nagrywanie wideo 
zostanie zakończone.  
 
Automatyczne nagrywanie:  Po zainicjowaniu 
automatycznie rozpocznie nagrywanie wideo po 
włączeniu urządzenia. 
 
Nagrywanie w pętli: Gdy karta pamięci staje się 
pełna, funkcja pętli automatycznie zastąpi 
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najwcześniejsze nagranie, a następnie będzie 
kontynuować nagrywanie następnych filmów. 
 
Czas podzielony:  Jest to długość czasu widea, 
wybrana przez Ciebie. 
 
Pokaz slajdów:  Umożliwia to pokaz slajdów w 
trybie ponownego odtwarzania w oknie 
wewnętrznym. Zmienia obraz co 5 sekund. 
 
Podczerwień: Tryb ręczny pozwala włączyć się i 
wyłączyć samodzielnie, a tryb automatyczny 
aktywuje IR podczerwień automatycznie, gdy 
widok przed obiektywem jest ciemny i 
dezaktywuje, gdy widok jest jasny. 
 
Wykrywanie ruchu: Włącz/Wyłącz. Będziesz 
wiedział kiedy wykrywanie ruchu jest aktywowane, 
ponieważ teraz będzie obecna ikona twarzy na 
ekranie LCD. Po włączeniu wykrywania ruchu z 
menu, naciśnij przycisk nagrywania. Teraz każdy 
ruch przed obiektywem spowoduje uruchomienie 
nagrania wideo. Urządzenie będzie nadal 
nagrywać, ale gdy nie będzie już żadnego  ruchu 
przed obiektywem, pojawi się 10-sekundowe 
odliczanie. Po 10 sekundach, film zatrzyma 
nagrywanie. 
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Ostrzeżenie o nagraniu: Gdy urządzenie jest 
włączone, pojawi się powiadomienie - ''Początek 
nagrywania'' i ''Nagrywanie stop''. Po wyłączeniu 
urządzenia, nie wystąpi żaden dźwięk. 
 
Globalne pozycjonowanie: Włącz GPS  
włącz/wyłącz. 
 
Strefa czasowa:  Wybierz swoją strefę czasową. 
 
Język: Wybierz swój język. 
 
Wygaszacz ekranu: czas, podczas którego ekran 
pozostanie włączony, dopóki  ekran  LCD się nie 

wyłączy.   
 
Jasność wyświetlacza LCD: opcja niska / średnia 
/ wysoka. 
 
Automatyczne wyłączanie: długość czasu, w 
którym urządzenie pozostanie bezczynne przed 
wyłączonym zasilaniem. 
 
Światło LED: Możliwość  trwałego  wyłączenia  2 
świateł LED.   
 
Białe światło LED: Wyłącz białe światło LED. 
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Dźwięk klawisza:  Włącz/wyłącz dźwięk klawiszy.   
 
Głośność:  Zmień głośność głośnika kamery. 
Wpływa to na głośność odtwarzania wideo, 
dźwięku, tonu klawiszy lub ostrzeżenia o nagraniu i 
innych dźwięków odtwarzanych przez kamerę. Nie 
ma to wpływu na głośność nagranych plików wideo 
lub dźwięków. 
 
Format kodowania:  Wybierz, czy chcesz używać 
kodowanie H.264 czy H.265. 
 
Godzina i data:  Dostosuj godzinę i datę. 
 
Ustawienia identyfikatora:  Zmień identyfikator 
użytkownika. Użyj lewego i prawego klawisza, aby 
zmienić literę lub numer i użyj środkowego 
klawisza, aby wybrać i przejść do następnego 
znaku. 
 
Hasło:  Włącz/wyłącz hasło. 
 
Zmień hasło:  Użyj lewego i prawego przycisku, 
aby zmienić znak i użyj  środkowego  przycisku, 
aby wybrać i przejść do następnego znaku. 
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Ustawienie domyślne: Spowoduje to zresetowanie 
ustawień wewnętrznych z powrotem do ustawień 
domyślnych.  
 
Wersja urządzenia:  Wersja bieżącego 
urządzenia. 
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WAŻNE INFORMACJE 
 
Karta pamięci (tylko użytkownicy MAC):  
Jedynym sposobem, aby całkowicie usunąć 
zarejestrowane pliki i zwolnić pamięć kamery 
osobistej BR1, jest opróżnienie kosza na 
komputerze MAC. Jeśli tego nie zrobisz, w końcu 
karta pamięci zostanie zapełniona, a gdy będzie  
pełna, nie będziesz w stanie nagrać żadnego 
nowego materiału. 
 
Klipsy i kołki mocowania obracają się o 360 
stopni:  klips krokodyla, klips epoleta, uprząż klatki 
piersiowej i kołki do mocowania pasów barku, oraz 
kołek  KlickFast (szybkiego zatrzasku), wszystkie  
obracają się o 360 stopni. Należy wsunąć zatrzask 
lub klips do tylnej części kamery BR1, a następnie 
obrócić klips lub zatrzask w pozycji pionowej. 
Możesz też włożyć klipsy i kołki do tylnej części 
kamery osobistej, a następnie przymocować 
kamerę do uprzęży klatki piersiowej lub ramienia 
lub doku KlickFast, a następnie obrócić samą 
kamerę osobistą, pionowo. 
 
Jak odblokować  KlickFast kołek z doku: Dla 

ułatwienia, najpierw należy usunąć aparat kamery 
BR1 z części kołka, a następnie, już sam kołek 
obrócić 180 stopni (do góry nogami), potem 
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wystarczy już tylko wyciągnąć tę część. Proszę się 
nie bać użycia siły podczas obracania elementu 
kołka; gdyż jest on solidnym mocowaniem. 
 
Przesyłanie plików do komputera:  Podłącz 
przewód USB do komputera. Wprowadź hasło. 
Znajdź plik nośnika na komputerze. Gdy już jesteś 
w pliku, kliknij na plik DCIM. Stąd można uzyskać 
dostęp do wszystkich zarejestrowanych plików. 
Przeciągnij pliki z plików DCIM na komputer.  
 
Zmień hasło:  W menu znajdziesz opcje dostępu 
do zmiany hasła, wprowadź stare hasło (lewy 
klawisz, aby przejść w górę, a prawy klawisz, aby 
przejść w dół, środkowy klawisz, aby wybrać i 
przejść do następnego wyboru. Domyślne hasło to 
000000) Wprowadź teraz nowe hasło. Następnie 
wprowadź ponownie nowe hasło, aby to 
potwierdzić. 
 
Zmień identyfikator użytkownika:  Wybierz 
ustawienie identyfikatora z menu. Użyj lewego 
klawisza, aby przejść w górę, użyj prawego 
klawisza, aby przejść w dół, użyj środkowego 
klawisza, aby wybrać i przejść do następnego 
znaku. 
 
Resetuj urządzenie: Aby zresetować urządzenie, 
użyj małej igły, aby ukłuć przycisk resetu. Przycisk 
resetowania znajduje się obok portu USB. 
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Odtwarzanie nagranych plików na urządzeniu:  
Naciśnij lewy przycisk, przycisk 5. Następnie 
wprowadź hasło. Naciśnij lewy przycisk, aby 
przejść w lewo, prawy przycisk, aby przejść w 
prawo, środkowy przycisk, aby wybrać. Naciśnij 
przycisk gwiazdki, przycisk 10,  aby zmienić typy 
plików. 
 
Aplikacja do odtwarzania na komputerze:  
Istnieje wiele różnych aplikacji do odtwarzania 
wideo online. Musisz pobrać jeden do odtwarzania 
plików wideo i audio z tego urządzenia. Lub 
komputer może mieć już jeden wcześniej 
zainstalowany. 
 
Usuń pliki:  Zarejestrowane pliki można usunąć 
tylko z komputera. Ma to powstrzymać ludzi przed 
pozbyciem się dowodów bezpośrednio z samego 
urządzenia. Aby usunąć pliki z komputera, kliknij je 
prawym przyciskiem myszy, a następnie usuń. 
 
Kodowanie wideo H.264 i H.265: Kodowanie 
H.265 zużywa znacznie mniej pamięci  i ma lepszą 
kompresję wideo niż H.264. Ale zużywa  nieco 
więcej energii baterii niż H.264. Jeśli chcesz 
uzyskać więcej informacji na temat H.265 istnieje 
wiele artykułów online, alternatywnie napisz do nas 
na info@brifield.co.uk 
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GPS:  Aby aktywować GPS, włącz go za pomocą 
menu. Możesz połączyć się z GPS tylko będąc na 
zewnątrz, a nie wewnątrz. Po włączeniu GPS, a ty  
jesteś na zewnątrz, polączenie zajmie kilka minut. 
Po podłączeniu GPS współrzędne będą aktywne, a 
następnie można rozpocząć nagrywanie wideo. 
Współrzędne pozostawią oznakowanie ekranu na  
tym wideo. 
 
Karta pamięci 128 GB: W to urządzenie jest 
wbudowana karta pamięci o pojemności 
128GB,nie można jej usunąć. Należy pamiętać, że  
ustawienia wewnętrzne zajmują  trochę miejsca w 
pamięci, więc jeśli widzisz, że karta pamięci nie ma 
pełnej pojemności 128GB to nie martw się, to jest 
normalne. 
 
Gwarancja na produkt: Oferujemy 12 misięczną 
gwarancję na kamerę osobistą Brifield BR1. Niniejsza 
gwarancja obejmuje usterki, które zostały 
spowodowane przez producenta. Jeśli usterka 
została spowodowana przez kupującego, 
gwarancja zostanie unieważniona. 
 
Przewód USB BR1: Proszę używać tylko przewodu 
USB dostarczonego w pudełku produktu. Użycie  
innych przewodów USB może spowodować 
uszkodzenie aparatu kamery osobistej BR1. 
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IP65 Klasa wodna: Należy pamiętać, że kamera 
osobista BR1 nie jest w pełni wodoodporna. Nie 
zanurzaj jej w wodzie. IP65 to klasa kamery 
osobistej BR1, która jest odporna na warunki 
atmosferyczne i kurz. Deszcz nie uszkodzi BR1. 
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ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 
PRODUKTU 

 
1 X KAMERA OSOBISTA BR1 
1 X INSTRUKCJA OBSŁUGI 
1 X PRZEWÓD USB 
1 X UK 3-PINOWA WTYCZKA 
1 X WTYCZKA EU 2 PINOWA 
1 X KLIPS EPOLETA 
1 X KROKODYLOWY KLIPS 
1 X STACJA ŁADUJĄCA 
1 X UPRZĄŻ KLATKI PIERSIOWEJ 
1 X UPRZĄŻ NA RAMIĘ 
1 X KLICKFAST KOŁEK 
1 X KLICKFAST DOK 
 

OBSŁUGA KLIENTA 
 

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o wysłanie do 
nas e-maila.  
 
Gwarantujemy odpowiedź na Twój e-mail w ciągu 
12 godzin.  
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Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na 
wszystke wasze pytania i pomóc we wszelkich 
problemach technicznych. 
 
Adres e-mail:  info@brifield.co.uk 
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