
  
 

V1(L)2008 

 
 
 
 
 
 

„ISKRA- VIDEO” 
 
 

URZĄDZENIE DO POMIARU 
PRĘDKOŚCI ŚRODKÓW 

TRANSPORTU I REJESTRACJI 
OBRAZÓW  

 
 
 
 
 

Instrukcja obsługi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



videoradar.eu                                                                      str. 2 

 

VIDEORADAR Sp. z o.o.                                                                                 ISKRA-VIDEO 

   

SPIS TREŚCI 
 
 

1. WSTĘP ............................................................................................. 3 

2. PRZEZNACZENIE ........................................................................... 3 

3. PARAMETRY TECHNICZNE .......................................................... 4 

 3.1. Parametry komputera .......................................................... 5 
 3.2. Odporność na działanie czynników zewnętrznych. ............... 5 
4. CZĘŚCI FUNKCYJNE URZĄDZENIA  ....................................... 6 
4.1. Skład Urządzenia .................................................................. 6 
4.2.  Konstrukcja Urządzeń  ......................................................... 9 
5.  OZNAKOWANIE I PLOMBY ……………………………………13 

6. OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA                                                    13 

7. BEZPIECZEŃSTWO PRACY…………………………………......13 

8. TRYBY PRACY I OPROGRAMOWANIE …………………………14 

 8.1. WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE URZĄDZEŃ ........................ 15 
8.2. TRYBY PRACY……………………………………………….…16 
8.3.  INTERFEJS PROGRAMU……………………………………..17 
8.4. TRYB “TV podgląd”   …………………………………………18 
8.5. USTAWIENIE TRYBÓW PRACY……………………………..19 
8.6. TRYB "POMIAR"………………………………………………23 
8.7.  TRYB “PRZEGLĄD"………….………………………………28 
8.8. PRACA W TRYBIE ARCHIWUM……………………………..30 
8.9.PRZEGLĄD I EDYCJA OBRAZU…………………………….34 

        8.10. USTAWIENIE  PROGRAMU…………………………………  38 

9. EWENTUALNE USTERKI I METODY ICH USUNIĘCIA………..42 

10. NAPRAWY I PRZEGLĄDY ……………………………………44 

        11. TRANSPORTOWANIE I PRZECHOWYWANIE ……………44 

12. PRODUCENT/IMPORTER ……………………………………..45 

DODATEK 1 

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY………………46 

KROK 1.   MONTAŻ VIDEO I URZĄDZENIA POMIAROWEGO……..46 

KROK 2.  INSTALOWANIE STATYWU W SAMOCHODZIE……………….48 
KROK 3. INSTALACJA URZĄDZEŃ  ZESTAWU  W 

SAMOCHODZIE……………………………………………………….50 

         KROK 4.  POŁĄCZENIE I PODŁĄCZENIE PODZESPOŁÓW…………………..51 

DODATEK 2 
RECZNE USTAWIENIE PARAMETRÓW KAMERY……………53 
Dodatek 3 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA…………………55 
  7
 

 
 
 



videoradar.eu                                                                      str. 3 

 

VIDEORADAR Sp. z o.o.                                                                                 ISKRA-VIDEO 

   

1. WSTĘP 

Instrukcja obsługi przeznaczona jest do zapoznania się z Urządzeniem 
“ISKRA-VIDEO” do pomiaru prędkości i rejestracji obrazów . 

Przed rozpoczęciem pracy należy uważnie się zapoznać z niniejszą 
Instrukcją w celu opanowania wszystkich funkcji i możliwości Urządzenia. 

Przed użytkowaniem Urządzenia, należy sprawdzić zewnętrzny stan 
przyrządów  i jego kompletność.  

 
Szczególnie ważne ostrzeżenia w tekście zaznaczono znakiem.         
 
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować niebezpieczne dla 

zdrowia skutki, uszkodzenie sprzętu lub jego awarię. 
Zakładki menu mają następujący widok:  Widok >  
Po graficznym znaku klawisza może być podana jego nazwa.  

Skróty lub kombinacje klawiszy podane są w nawiasach po graficznym 

znaku lub nazwie klawisza, na przykład  (Ctrl+F), «START» (F5). 
Rysunki i schematy w niniejszej instrukcji demonstrują tryb pracy i 

mogą różnić się od dostarczanych urządzeń i dodatków.  
W związku ze stałą pracą nad udoskonaleniem produktu wyroby, 

wyprodukowane w różnych okresach mogą się różnić od siebie. Wspomniane 
zmiany nie powodują zmian metrologicznych i technicznych charakterystyk 
urządzeń. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian/udoskonaleń do 
urządzeń i ich kompletowania, bez dodatkowego powiadomienia. Gwarancyjne 
zobowiązania producenta zawiera Karta Gwarancyjna Urządzenia. 

2. PRZEZNACZENIE 

Urządzenie “ISKRA-VIDEO” jest przeznaczone do stosowania w 
pojazdach i przeznaczone do kontroli prędkości środków transportu podczas 
ruchu drogowego i rejestrowania wykroczeń. Urządzenie może być używane 
przez uprawnione organa w celu tworzenia materiału dowodowego przy 
udowodnieniu faktu łamania przepisów ruchu drogowego. 

W charakterze monitora i urządzenia sterującego używane są notebook i 
adapter USB do podłączenia radarowego przyrządu pomiarowego i kamery.  

Urządzenie umożliwia: 

 rejestrowanie wykroczeń w zakresie Przepisów ruchu drogowego, ich 
daty i czasu; 

 automatyczne wpisywanie na kadrze prędkości, daty, czasu i informacji 
o trybie pomiaru, jak również kierunku ruchu celu; 

 możliwość pracy podczas ruchu  radiowozu i w trybie stacjonarnym; 

 rozróżnianie celów wg kierunku ich ruchu; 

 rozpoznawanie numerów rejestracyjnych na odległości do 100 metrów;  

 wyodrębnienie z  ogólnej liczby jadących środków transportu 
samochodu nie przestrzegającego Przepisów poprzez przegląd 
zarejestrowanych obrazów; 

 obserwowanie sytuacji na drodze na monitorze notebooka; 

 zachowanie obrazów i informacji na dysku twardym notebooka; 
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 powiększenie obrazu, zmiana ostrości i jasności obrazu w celu odczytu 
numerów rejestracyjnych; 

 przechowanie bazy danych wykroczeń i ich wyszukiwanie wg różnych 
parametrów z możliwością wydruku. 
Urządzenia składa się z kolorowej kamery video wysokiej 

rozdzielczości z obiektywem automatycznego ustawienia ogniskowej 
odległości. Urządzenie montuje się w radiowozie. Montażu i demontażu 
dokonują pracownicy, posługujący się Urządzeniem. Montaż Urządzenia nie 
wymaga zmiany konstrukcji samochodu. Zasilanie Urządzenia – z instalacji 
samochodowej. Sterowanie Urządzeniem - za pomocą notebooka. Możliwe 
jest również zdalne sterowanie za pomocą pilota, działającego na 
podczerwień.  

Niniejsze Urządzenie opracowano w celu funkcjonowania z 
akcesoriami i oprogramowaniem  dostarczanymi przez Firmę VIDEORADAR 
Sp. z o.o.. Wykorzystanie urządzeń i oprogramowania, nie zaakceptowanych 
przez naszą firmę, może spowodować złą jakość pracy Urządzenia lub  
uszkodzenie jego części składowych. W tym przypadku Odbiorca traci prawo 
do obsługi gwarancyjnej. Dane zapisane przez Urządzenie są kompatybilne z 
programem FotoR, służącym do prowadzenia całego procesu ustalania 
sprawców wykroczeń oraz postępowań. 

 

3. PARAMETRY TECHNICZNE 

PARAMETRY WIELKOŚĆ 

Maksymalna odległość wykonywania pomiaru 
prędkości 

1)
   

nie mniej 400 m 

Zakres mierzonych prędkości  od 20 do 250 km/h 

Dozwolony błąd pomiaru prędkości 
2)

: 
- W trybie stacjonarnym  
- Podczas ruchu 

 
+ 1 km/h. 
+ 2 km/h. 

Robocza częstotliwość promieniowania  24.15 + 0.10 GHz 

Ciągłość ustawienia progu prędkości  Co 1 km/h. 

Wyodrębnienie najszybciej jadącego celu z grupy 
samochodów w przypadku przewyższania przez 
niego prędkości pozostałych 

3) 

nie mniej niż o 10 
km/h w przypadku 
stosunku wielkości 
ich powierzchni nie 
mniej, niż 1:10    

Rozdzielczość kamery video  795 х 596 (480TWL) 

Maksymalny zasięg określenia numerów 
rejestracyjnych samochodu przy maksymalnej 
odległości ogniskowej  

do 100 m 

Ilość zapisanych zdjęć na sekundę 
4)  

3 -10 zdjęć 

Ilość zachowanych klatek w archiwum (na dysku 
twardym w notebooka)  

1 GB wolnego 
miejsca pozwala 
zachować do  
10 000 zdjęć.  

Dozwolony czas pracy bez przerwy  Ok. 16 godzin 

Znamionowe napięcie zasilania   12 + 0,5 V 
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Pobierana moc kamery video, nie więcej  4 W 

Pobierana moc urządzenia pomiarowego, nie 
więcej  

8 W 

Masa, nie więcej 
- urządzenia pomiarowego 
- kamery video 
- USB-adaptera  

 
0.9 kg 
0.5 kg 
0.2 kg 

Wymiary (mm), nie więcej 
- urządzenia pomiarowego 
- kamery video 
- USB-adaptera 

 
200 х  85 х 75  
120 х 59 х 80 
133 х 70 х 28  

1) Zgodnie z warunkami technicznymi TU. Niniejszy parametr nie oznacza zakazu na 
pomiary na odległości mniejsze lub większe 400 m. Faktyczna maksymalna odległość 

w trybie stacjonarnym wynosi 700-800 m (cel – samochód osobowy).  
2) Błąd pomiarów nie zależy od odległości -, na której dokonano pomiaru.  
3) Zgodnie z warunkami technicznymi TU. Faktycznie wyodrębnienie najszybciej 

jadącego celu zapewnia się w przypadku przekroczenia nim prędkości pozostałych o  4 
km/godz. I stosunku ich powierzchni  min.1:100. 
4) Szybkość zachowania zdjęć zależy od ustawionego parametru w ustawieniach 

programu, jak również od stopnia wydajności procesora i pamięci operacyjnej  
notebooka w tym momencie.  

3.1. PARAMETRY KOMPUTERA  

W Urządzeniach «ISKRA-VIDEO» wykorzystany został przenośny 
komputer (notebook), mający następującą konfigurację: 

Robocza częstotliwość procesora (CPU) Nie mniej 1.3 GHz 

Pojemność pamięci operacyjnej (RAM) Nie mniej 256 Mb  

Dysk twardy (HDD) Nie mniej 20 GB 

Rozdzielczość ekranu, podtrzymywana przez 
kartę video 

1024x768 i więcej 

Pobierana moc  Nie więcej 80 W 

Dodatkowe wymagania * port USB 2.0 

Oprogramowanie Windows XP (zalecana 
PROF) 
DirectX 8.0, lub nowsze. 
Program KADR-1 

Uwaga: * Przy zastosowaniu dodatkowego  monitora, notebook powinien mieć 
wyjście video do podłączenia zewnętrznych urządzeń video (S-Video).  

 

3.2. ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE 
CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH. 

 
Zgodnie z normą dla Urządzeń do pomiaru prędkości. 
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4. CZĘŚCI FUNKCYJNE URZĄDZENIA  

Urządzenie składa się z czterech podstawowych zespołów:  

1. Radarowe urządzenie do pomiaru prędkości. Wykonuje pomiary 
prędkości.  

2. Kamera z obiektywem. Rejestruje obrazy na drodze.  
3. USB-adapter. Dokonuje obróbki otrzymywanych z kamery video 

informacji z urządzenia pomiarowego. Sterowanie pracą urządzenia 
pomiarowego i kamery video za pomocą Notebooka  możliwe jest tylko przez 
USB-adapter.  
        4. Notebook (PK) z zainstalowanym oprogramowaniem. Tworzy interfejs 
sterowania Urządzeniem i  zachowuje informacje.  

Oprócz wyliczonych przyrządów w skład Urządzenia wchodzą elementy 
mocowania, zasilania, kable podłączenia i inne akcesoria.   

4.1.Skład Urządzenia 

Do podstawowej kompletacji dostawy wchodzą podzespoły, pokazane na 
rysunkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie pomiarowe i akumulator "ISKRA-1"  
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Notebook z zainstalowanym 
oprogramowaniem 

 

Kamera video 

 

USB-adapter 

  

Przewód USB 

 

Podwójne gniazdo do zapalniczki 
12 V 

 

Opcja - Samochodowy adapter 
zasilania do PK  

 

Torba do przechowania i transportu 

 

 

Wiązka główna przewodów 
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Uchwyt do szyby * ° 
 

 

 
 

Statyw rozporowy 

Uwaga: ° przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się czy uchwyt mocno dolega do 

szyby (zalecane jest kilku krotnie przyciśnięcie niebieskiego przycisku pompki).  

 
Akcesoria 
 

 

Pilot zdalnego sterowania (PZS) 
Służy do sterowania podstawowymi 
funkcjami urządzenia, uruchomieniem, 
wyłączenia pomiaru, przełączeniem 
trybów itp. 

 

IR-lampa na podstawie 
magnetycznej*   
Lampę instaluje się na dachu 
samochodu, co zapewnia pracę w 
nocy w przypadku, kiedy nie ma 
oświetlenia drogi. Przy pracy w nocy 
należy stosować kamerę czarno-białą. 

 

Samochodowy uchwyt do 
notebooka * 

 
 
Uchwyt do ISKRA-1 * (na boczną 
szybę po zewnętrznej stronie pojazdu) 
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FILTR polaryzacyjny (C-PL)  

do kamery – video * 

służy do zmniejszenia lustrzanego odbicia 
szyby czołowej rejestrowanego pojazdu  

Importer zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania na bieżąco 
akcesoriów opcjonalnych. 

Akcesoria opcjonalne. 

Uwaga: * urządzenia opcjonalne 

Urządzenie może być stosowane w większości modeli samochodów 
pod warunkiem, że instalacja samochodu powinna mieć znamionowe napięcie 
12 V z (-) na masie. Zaleca się używać Urządzenie w samochodach z 
elektroniczną regulacją instalacji samochodowej.  

Nie używać Urządzenia w przypadku niesprawnej instalacji! Wykaz 
podzespołów i sprzętu, jak również ich widok, może być inny z uwagi na 
ciągły rozwój techniczny .   

4.2. Konstrukcja urządzeń  

4.2.1. Urządzenie pomiarowe “ISKRA-1” 

 

 

Rys.1.А.  Urządzenie pomiarowe “ISKRA-1” 

mocowanie 

kamery video 
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Przy dostawie Urządzenia przyrząd pomiarowy ma wcześniej 
zamontowany element mocowania  kamery na obudowie urządzenia 
pomiarowego, pokazany na Rys.1.А.   

W składzie Urządzenia A wbudowane do urządzenia pomiarowego 
“ISKRA-1” podzespoły sterowania i wskazań nie są wykorzystywane i 
sterowanie odbywa się poprzez notebook lub za pomocą pilota.   

Urządzenie pomiarowe, wchodzące w skład “ISKRA-VIDEO” można 
używać osobno jako ręczne urządzenie pomiarowe, wymagany jest przy tym 
akumulator. Bardziej szczegółowe opisy urządzenia pomiarowego są zawarte 
w Instrukcji Iskra - 1. 

 

4.2.2.  USB-adapter 

 
Adapter (patrz. Rys.2).  Na lewej ściance bocznej znajduje się gniazdko 

RS-10 do podłączenia kamery video urządzenia pomiarowego [1, Rys.2], 
złącze USB- typ В do podłączenia notebooka [3], wskaźnik stanu [2].  

Wskaźnik pokazuje następujący stan: 

 Ciągłe czerwone światło – adapter włączony i oczekuje na 
łączenie się z notebookiem; 

 Ciągłe zielone światło – urządzenie jest gotowe do pracy, z 
notebookiem nawiązano połączenie. 

Na przedniej ścianie bocznej znajdują się odbiornik [4] do odbioru IR -

sygnałów, obok - wskaźnik diodowy [5]. Pulsowanie zielonego światła 
wskaźnika  świadczy o odbiorze sygnałów z pilota. Na spodzie obudowy są 
elementy mocowania typu "VELCRO" (“rzepy”). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. USB-adapter 
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1 

2 
4 

3 

5  –  wskaźnik zasilania  
6  – podłączenie zasilania  

7  –  gniazdko do podłączenia 
sterowania kamerą.  
8  –  Przyciski sterowania kamerą 

1  –  pokrywa obiektywu  
2  –  obudowa kamery video  
3  –  zatrzask mocowania 
4  –  gniazdko BNC   

 
 
 
 
 

5 6 

1  –  gniazdo RS-10 do podłączenia kamery video i urządzenia pomiarowego  

2  –  wskaźnik stanu  

3  –  gniazdo USB typ В do podłączenia laptopa 

4  –  odbiornik IR (do pilota sterowania) 

5  –  wskaźnik odbioru sygnałów  

 

4.2.3.  Kamera video 

W Urządzeniu “ISKRA-VIDEO” mogą być wykorzystane różnego typu 
kamery video wysokiej rozdzielczości. Ten zestaw kompletowany jest kamerą 
video z automatycznym ogniskowaniem (Rys. 3).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel sterowania i gniazda są z tyłu kamery. Podłączenie sygnału 
video kamery – do gniazdka BNC za pomocą uniwersalnego przewodu.  

Zasilanie kamery ma osobne podłączenie [6] za pomocą 
dołączonego okablowania.  Złączki S-VHS nie są używane.  

 
Do sterowania kamerą przez notebooka używa się złącza REMOTE  [7].  
 
Do ręcznego ustawienia kamery (ustawienia przysłony, czułości i 

innych parametrów) używa się przycisków [8] na panelu sterowania kamery.    
 
Na spodzie obudowy kamery jest mocowanie z blokadą [3] do 

podłączenia urządzenia pomiarowego. 
 

7 8 
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Na przewodzi kamery – video znajduje 
się przycisk resetu kamery. W 
przepadku pojawienia się zakłóceń 
obrazu należy przycisnąć przycisk aby 
zresetować kamerę. 

 
 
 

  4.2. Pilot zdalnego sterowania. 
 

 

PRZYCISK FUNKCJA 

WŁ/WYŁ 
Zamykanie programu i wyłączenie 
urządzenia pomiarowego. 

Kasuj 
Odrzucenie czynności, zamknięcie 
okien programu.  

MENU 
Otwarcie okna z możliwością zmiany 
ustawień.  

TRYB 
Zmiana trybu pracy (stacjonarny / w 
ruchu) 

KIER.  
Przełączanie kierunku ruchu. 

ARCH. 
Uruchomienie programu i edycja zdjęć 
w bazie danych. 

TV 
Przełączanie trybów "TV podgląd"  i 
"Przegląd" 

URUCHOM Włączenie/wyłączenie (START/STOP)  

   i    
Zmiana zdjęć (poprzednie/następne) w 
trybie "Przegląd" 

 USUŃ 

Usuwanie bieżącego zdjęcia 
(znajdującego się na ekranie) w trybie 
"Przegląd" (znajdującego na ekranie) 
z archiwum. 

Nagrywanie  


 

Zapisanie bieżącego zdjęcia do 
archiwum. 
 

 

Przycisk Funkcja 



Ustawienie ostrości w trybie “TV podgląd”,  przesunięcie 
obrazu w prawo w trybie   “Przegląd”, wybór parametrów 
funkcji w menu.  



Ustawienie ostrości w trybie “TV podgląd”, przesunięcie 
obrazu w lewo w trybie   “Przegląd”, wybór parametrów funkcji 
w menu. 

Rys. 4 pilot 
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Zbliżenie obrazu na ekranie (zwiększenie odległości 
ogniskowej) w trybie “TV podgląd”, przesunięcie obrazu do 
góry w trybie  “Przegląd”. 


Zmniejszenie odległości ogniskowej w trybie “TV podgląd”, 
przesunięcie obrazu w dół w trybie  “Przegląd”  

OK 
Potwierdzenie polecenia, uruchomienie i zatrzymanie pomiaru 
w trybie "TV podgląd", zmiana skali obrazu w trybie 
“Przegląd”. 

Zasilanie pilota – dwie baterie typu АА (1.5 V). Należy włożyć baterie do 
pilota przed rozpoczęciem pracy. 

5. OZNAKOWANIE I PLOMBY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na obudowie adaptera - USB mieści się nazwa urządzenia i numer 

warunków technicznych, fabryczny numer, znak towarowy i tabliczka 
znamionowa.  

Na obudowie radarowego urządzenia pomiarowego mieści się 
fabryczny numer, znak towarowy producenta i plomba legalizacyjna Urzędu 
Miar. 

Na kamerze podany jest jej model i numer seryjny, a na obudowie 
znajduje się plomba gwarancyjna. 

 

6. OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA 

Po rozpakowaniu Urządzenie należy obejrzeć czy nie ma zewnętrznych 
usterek i czy plomby są całe.  

Przed włączeniem urządzeń zapoznać się z Instrukcją. 
Jeśli urządzenia, wchodzące w skład zestawu, znajdowały się  w 

temperaturze  poniżej – 10
о
С, należy wstrzymać się przed używaniem w 

roboczych warunkach użytkowania nie mniej, niż 1 godz. 
Należy chronić urządzenie od uderzeń, wody i opadów atmosferycznych. 

 

7. BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

 
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA W CELU 
BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA. 
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Nie rozmontowywać podzespołów elektronicznych, będących w 
składzie Urządzenia. 

Nie używać podzespołów elektronicznych przy wysokiej wilgotności, nie 
dotykać  ich mokrymi rękoma. Jeżeli ciecz dostała się do środka podzespołów 
elektronicznych, natychmiast odłączyć je od zasilania i nie używać. Wyłączyć 
urządzenie i zwrócić się do serwisu. 

Nie używać uszkodzonych podzespołów elektronicznych i przewodów 
elektrycznych. 

Nie używać rozpuszczalników i cieczy palnych do czyszczenia 
podzespołów elektronicznych Urządzenia, ponieważ może to spowodować ich 
uszkodzenie. 

Zawsze odłączać zasilanie podzespołów elektronicznych, jeśli nie są 
używane. 

Przy odłączaniu nie ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę przewodu. 

Nie uszkadzać, nie przekręcać, ani przerabiać przewodów. Nie zginać, 
ani przyciskać przewodów. 

Jeśli podczas używania Urządzenia pojawi się zapach dymu, 
natychmiast go wyłączyć, pozwoli uniknąć poważnych usterek. Zwrócić się  do 
serwisu. 

 Chronić ciekłokrystaliczny ekran notebooka przed mechanicznymi 
wpływami. Uderzenia na skutek upadku lub ścisk powodują nieodwracalne 
uszkodzenie ekranu. 

Nie dopuszczalne są żadne czynności, związane z użyciem 
Urządzenia, a rozpraszające kierowcę radiowozu. 

 Urządzenie pomiarowe jest źródłem promieniowania 
elektromagnetycznego  bardzo wysokiej częstotliwości. Nigdy nie kierować 
przodu urządzenia pomiarowego podczas promieniowania na człowieka, 
stojącego w pobliżu. Bezpieczną jest odległość powyżej 1 metra. Nie 
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa przy pracy z promieniującymi 
urządzeniami szkodzi zdrowiu. 

 

8. TRYBY PRACY I OPROGRAMOWANIE 

Do pracy z Urządzeniem uważne zapoznać się z interfejsem 
oprogramowania i metodami pracy. Pracę z Urządzeniem można podzielić na 
kilka etapów: 
1. Montaż Urządzenia w radiowozie i łączenie podzespołów (Dodatek 

nr.1). 
2. Włączenie urządzeń i uruchomienie oprogramowania (programu 

„Kadr-1”) w notebooku. 
3. Ustawienie trybu pracy, wybór kierunku pomiaru, ustawienie 

parametrów kamery video (w razie potrzeby). 
4. Obserwacja sytuacji na drodze. Przeprowadzenie pomiarów i 

zapisywanie danych do pamięci operacyjnej w przypadku wykrycia 
wykroczeń. 
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5. Rejestracja faktu przekroczenia prędkości. Zachowanie danych i 
obrazów w bazie danych (na dysku twardym notebooka) w celu 
dalszego wykorzystania w postępowaniu administracyjnym. 

 
Tryb montażu w samochodzie i przygotowania Urządzenia do pracy 
opisano  w Dodatku  nr.1 do niniejszej instrukcji.  

8.1. WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE URZĄDZEŃ 

 
Po podłączeniu wszystkich podzespołów i urządzeń włączyć wtyczkę 

samochodowego kabla do zapalniczki. Kamera video, USB-adapter i 
urządzenie pomiarowe włączają się automatycznie w momencie podłączenia 
zasilania.  

 
Urządzenie pomiarowe “ISKRA-1” nie włącza się automatycznie!   
 

W celu włączenia urządzenia pomiarowego “ISKRA-1” należy nacisnąć spust i 
trzymać go takim położeniu do momentu ukazania się wskazań na 
wyświetlaczu. Po podłączeniu zasilania na kamerze wskaźnik zasilania (patrz. 
Rys.3) zaświeci się na zielono, a na USB-adapter wskaźnik zaświeci się 
czerwonym światłem. Włączyć notebooka i zaczekać na uruchomienie 
systemu operacyjnego. Po nawiązaniu łączności z komputerem wskaźnik  na 
adapterzе-USB powinien zaświecić się na zielono. Włączyć monitor, jeśli jest 

w zestawie. Uruchomić program „KADR-1”, klikając  okno   na 
monitorze notebooka.  

Po uruchomienia programu „KADR-1” gotowość do pracy potwierdza 
napis  z określeniem typu urządzenia pomiarowego ISKRA-1 i pojawienie się 
na monitorze obrazu, przekazywanego z kamery video. 

Przy uruchomieniu program znajduje się w trybie “TV podgląd”  
Urządzenie  jest gotowe do pracy! 

 
W przypadku braku jakiegokolwiek z wyżej wymienionych oznak 

gotowości do pracy zapoznaj się z  Rozdziałem «Ewentualne usterki i metody 
ich usunięcia».  

 
Nie włączać notebooka przed włączeniem zasilania kamery video i 

urządzenia pomiarowego. Włączenie Urządzenia należy wykonywać 
tylko po podłączeniu wszystkich urządzeń i podzespołów. Tryb 
podłączania opisany jest w Dodatku nr.1 niniejszej Instrukcji.  

Uruchomić program „Kadr-1” można tylko w przypadku zielonego 
światła wskaźnika na adapterze-USB.  
 Zasilanie Urządzenia - od instalacji samochodowej z napięciem 
12V od gniazdka zapalniczki. Należy uwzględniać, że w niektórych 
modelach samochodów napięcie znajduje się tylko przy 
uruchomionym silniku.  
 Zaleca się montaż specjalnego gniazda podłączonego 
bezpośrednio pod akumulator.  
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Po uruchomieniu programu „KADR-1”, sterowanie na urządzeniu 
pomiarowym “ISKRA-1” całkowicie blokuje się, o czym świadczy pojawienie 
się na wskaźniku symbolu koloru czerwonego.   

Po zakończeniu pracy zamknąć program „Kadr-1” i wyłączyć 
urządzenia. Zakończyć pracę można pilotem, w tym celu należy kliknąć 
przycisk pilota WYŁ. i przytrzymać 2-3 sek. Przy tym podaje się polecenie 
wyłączenia urządzenia pomiarowego i program zamyka się (notebook i 
kamera nie wyłączają się).    

 
Urządzenie do pomiaru prędkości wyłącza się automatycznie przy 

zamykaniu programu ”Kadr-1”.  
Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie pomiarowe było wyłączone 

podczas pracy programu „Kadr-1”, to wykonywać wskazówki, pojawiające się 
na monitorze: „Urządzenie pomiarowe było wyłączone! W celu 
kontynuacji pracy włączyć urządzenie pomiarowe i kliknąć przycisk OK”.  

 

8.2. TRYBY PRACY 

“TV podgląd” Na ekranie notebooka widnieje obraz z ustawionym 
progiem prędkości i nazwą typu podłączonego 
urządzenia pomiarowego,  wielkością ustalonego 
progu prędkości i wybranym kierunkiem celu. W tym 
trybie informacja nie jest gromadzona w pamięci 
notebooka i nie ma możliwości powtórnie obejrzeć 
bieżące zdjęcia.  
 

"Pomiar" –  
tryb zwykły 

Przy wciśnięciu przycisku «START» lub na 
polecenie pilota na ekranie ukazuje się bieżący 
obraz, z podaniem ustalonego progu prędkości, 
bieżącej daty i czasu, kierunku ruchu i zmierzonej 
prędkości celu, a przy pracy w jadącym radiowozie 
również jego prędkości. W pamięci operacyjnej 
(buforze) gromadzą się obrazy, zarejestrowane w 
wybranym interwale czasowym .  

"Pomiar" –  
automatyczny tryb 

Przy włączonym trybie automatycznym (AU) po 
wciśnięciu przycisku «START» urządzenie 
pomiarowe zaczyna wykonywać pomiary, ale 
nagranie obrazu nie odbywa się. Zapisywanie zdjęć 
w pamięci operacyjnej automatycznie zaczyna się 
pod warunkiem przekroczenia progu prędkości.  
Domyślnie długość zapisu zdjęć wynosi 30 sek.  

“Przegląd” Przy naciśnięciu na przycisk na przycisk «STOP» 
lub na polecenie pilota zatrzymuje się przekaz 
bieżącego obrazu i na ekranie zostaje ostatni kadr. 
Zawartość buforu z podanym czasem zdjęcia i 
wielkością zmierzonej prędkości znajduje 
się poniżej obrazu. Jest możliwość przeglądu 
wybranych fragmentów obrazu w dwukrotnym 
powiększeniu. 
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"Archiwum" Przegląd zdjęć, nagranych wcześniej na dysk 
twardy, Edycja zdjęć w celu lepszego odczytu 
numerów.  

* Bardziej szczegółowo o każdym trybie - w następnych rozdziałach. 

8.3.  INTERFEJS PROGRAMU  

Sterowanie Urządzeniem - za pomocą oprogramowania, 
zainstalowanego w notebooku lub za pomocą pilota.  Po uruchomieniu 
program „Kadr-1” otwiera się  tryb “TV podgląd”  ..  

W środku okna znajduje się obraz  (w trybie “TV podgląd” i "Pomiar") 
lub wybrany zarejestrowany obraz w trybie “Przegląd”. 

W dolnej części w trybie “TV podgląd” i "Pomiar" ukazuje się opis 
trybu, ustalony próg prędkości celu, typ urządzenia pomiarowego, własna 
prędkość radiowozu (podczas pomiaru w odpowiednim trybie „ruchu 
radiowozu”). Przy włączeniu automatycznego trybu w górnym lewym rogu 
okna obrazu ukazuje się napis «AUT». 

Z lewej strony ukazuje się prędkość celu, kierunek pomiaru i kierunek 
obrazu (do przodu lub do tyłu odnośnie ruchu radiowozu).  

Funkcjonalne przyciski i skróty  

Na pasku narzędzi  znajdują się następujący okna przycisków: 

Przycisk Skróty 
Nazwa 

punku menu 
Nazwa i komentarzy 

 
F5 

Czynność > 
Start 

Uruchomienie pomiaru prędkości 
celów 

 
F10 

Czynność > 
Stop 

Zatrzymanie pomiarów i przejście 
do trybu “Przegląd” 

 
Ctrl+F1 

Rodzaj > TV 
podgląd  

Przejście do trybu “TV podgląd”   

 
Ctrl+F2 

Rodzaj > 
podgląd 

Przejście do trybu “Przegląd” 

 
F4 

Rodzaj > 
przegląd 
bazy danych  

uruchomić program przegląd  
archiwum (praca z bazą danych).  

 

Ctrl+R 

Otwarcie 
poszczególn
ego okna  
programu: 
Ustawienia > 
Ustawienie 
radaru  

Pomiar w ruchu radiowozu 

Stacjonarny tryb pomiaru 

Przełączyć urządzenie pomiarowe 
na cele jadące w tym samym 
kierunku  

 

 Przełączyć urządzenie pomiarowe 
na cele, jadące z naprzeciwka 

 Przełączyć na pomiar wszystkich 
celów  

 Tryb pomiarów prze szybę tylną 
samochodów 

 

 
Ctrl+С 

Otwarcie 
okna 

Zwiększenie jasności obrazu 

Zmniejszenie obrazu  
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programu: 
Ustawienie > 
Ustawienie 
kamery  

W centrum dolnej części okna znajdują się dublujące przyciski START i 
STOP.  W dolnej linijce podana jest następująca informacja: ustawiona 
rozdzielczość obrazu (zalecana), ilość zarejestrowanych zdjęć w buforze, 
dokładny czas rejestracji ostatniego zdjęcia. 

 

 

8.4. TRYB “TV PODGLĄD”    

“TV podgląd” używa się przy ustawianiu kamery na żądany odcinek  drogi i 
ustawianiu parametrów kamery, jak również do obserwacji sytuacji na drodze. 
W tym trybie urządzenie pomiarowego (radar) jest wyłączony.  

Oprócz automatycznego przejścia do trybu  “TV podgląd”, przy 
włączeniu zasilania, możliwe jest przejście z trybu “Przegląd” naciśnięciem 

przycisku   (Ctrl+F1), lub naciśnięciem przycisku TV na pilocie. Na 

ekranie można obserwować bieżący obraz. W dolnej części ukazują się : typ 
podłączonego urządzenia pomiarowego i wielkość ustalonego progu 
prędkości, wybrany kierunek ruchu celu i kierunek obserwacji. W trybie “TV 
podgląd” informacja nie gromadzi się w pamięci i nie ma możliwości 
ponownego przeglądu bieżących obrazów (patrz. Rys.5). 

 
Rys. 5.  Tryb TV podgląd 
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8.5. USTAWIENIE TRYBÓW PRACY  

Przed rozpoczęciem pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń, należy 
ustawić robocze ustawienia i tryby pracy, ustawić obiektyw kamery.  

Przypominamy, że sterowania urządzeniem do pomiaru prędkości 
dokonuje się  za pomocą programu „Kadr-1” w notebooku lub za 
pomocą  pilota.  
 

8.5.1.  Ustawienie trybów  urządzenia pomiarowego  
 
W celu ustawienia 

potrzebnego trybu urządzenia 
pomiarowego można użyć 
przycisków w pasku narzędzi  
programu. Wybrany tryb pokazuje 
się w momencie wciśniętego 
przycisku.  

W celu otwarcia 
poszczególnego okna z 
rozszerzonymi ustawieniami radaru 
należy wybrać pozycje menu 
Ustawienia> Ustawienia radaru 
(kombinacja przycisków Ctrl+R). 

 
 

                Rys.6 
 

 Kierunek, Ruch, Tryb w ruchu  – odpowiednie parametry pracy 
urządzenia pomiarowego.  

 Czułość – pozwala wyregulować czułość (zasięg działania) 
urządzenia pomiarowego. Przy wyborze wysokiej czułości, w trybie 

stacjonarnym orientacyjna odległość 
pomiaru radarem  samochodu osobowego  
wynosi ok. 700-800  metrów.  

Przy ustawieniu średniej czułości zasięg 
zmniejsza się do 500-600 metrów, a przy niskiej – do 
300-400 metrów. Parametr ten nie oznacza zakazu 
pomiaru przy odległościach, mniejszych, niż podane 
wyżej.  

Przy czym dokładność pomiarów nie zależy od 
odległości, na której dokonano pomiaru prędkości. 

 Zakres prędkości– parametr, pozwalający 
zadać zakres mierzonych prędkości. 

 Próg prędkości – pozwala ustawić próg 
przekroczenia prędkości w km/h, w 
programie  (patrz. Rys.7), otwieranego za 
pomocą pozycji menu Ustawienia > Próg                                                  

Rys.7                             prędkości.  
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To samo okno otwiera się przyciskiem MENU na pilocie. Potrzebna 
wielkość prędkości wybiera się cyframi na pilocie i potwierdza się przyciskiem 
OK.  Przypominamy, że zamknąć okno można za pomocą przycisku pilota 
KASUJ. 

 

Ustawienia i tryby pracy można 
również ustawić za pomocą 

przycisków pilota bez wejścia do 
menu programu: przycisk 

funkcja 

MODE 
Zmiana trybu pracy (stacjonarny, w 
ruchu) wg cyklu 

Target.  
Przełączanie kierunku ruchu 
mierzonych celów. 

 
Włączenie trybu automatycznego nagrania wydarzenia odbywa się 

poprzez Ustawienia > Podstawowe parametry  (patrz. p.8.10).  
Przy włączeniu urządzenia pomiarowego i uruchomieniu programu 

„Kadr-1”  odbywa się synchronizacja ustawień i parametry urządzenia 
pomiarowego automatycznie ustawiane są zgodnie z programem: próg 
prędkości, tryb (stacjonarny, w ruchu), kierunek ruchu celu, odległość. 

 

8.5.2. Ustawienie odległości ogniskowej kamery video 

W celu zapewnienia normalnej pracy należy ustawić ogniskową obiektywu 
kamery w trybie “TV podgląd”  .  

Ustawienia kamery można wykonać z notebooka. W tym celu należy 
wybrać pozycje menu Ustawienia > Ustawienie kamery lub nacisnąć 
kombinację przycisków Ctrl+С. Pojawia się dodatkowe okno programu (patrz. 
Rys.8), w którym, przemieszczając pasek postępów, można ustawić zbliżenie i 
ostrość obrazu na ekranie.  

Trzeba wziąć pod uwagę, że ustawienie kamery odbywa się z pewnym 
opóźnieniem.  

    

Rys.8 
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 Wykonać powiększenie i ustawić ostrość można także za pomocą 

pilota:  «» - zwiększenie ogniskowej (zbliżenie).   

«» - zmniejszenie ogniskowej (oddalenie od obiektu). 

«», «» -  ustawienie ostrości obrazu. 
Przy wciśnięciu jakiegokolwiek z tych przycisków w trybie “TV podgląd”     

pojawia się dodatkowe okno programu (patrz. Rys.8).   
Po ustawieniach w celu zamknięcia okna użyć przycisku DELL. na 

pilocie.  Ustawienia kamery można również wykonać ręcznie za pomocą 
przycisków na tylnej okna sterowania kamerą  (patrz. Dodatek nr.2).  

Małą i średnią ogniskową wykorzystuje się przy ruchu radiowozu w 
kierunku ruchu jadących celów. W praktyce kamerę należy ustawić w taki 
sposób, żeby z odległości 25-30 metrów szerokość obrazu  na ekranie 
monitora odpowiadała w przybliżeniu 3m.  

W tym przypadku poziom kąta widzenia będzie bliski szerokości promienia  
urządzenia pomiarowego. Dlatego zmierzona prędkość zawsze będzie 
odpowiadać prędkości środka transportu, będącego w kadrze (Rys.9, А). 
Przypominamy, że podczas poruszania się radiowozu przy dużym ruchu przy 
pomiarach prędkości celów, jadących w tym samym kierunku zaleca się 
ustawienie minimalnej czułości radaru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwiększenie ogniskowej powoduje zwężenie kąta widzenia i numery 

samochodu można widzieć z dużej odległości. Jednocześnie utrudnia to 

Rys. 9. Ustawienie ogniskowej w różnych trybach roboczych  

А) B)

. 
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naprowadzenie  kamery video na cel przy ruchu wśród dużej ilości 
samochodów.  

Dużą ogniskową zaleca się wykorzystywać w stacjonarnym trybie przy 
kontroli jadących z naprzeciwka samochodów.   

Należy wziąć pod uwagę, że dla takich ogniskowych poziomy kąt 

widzenia   kamery video jest węższy od promienia urządzenia pomiarowego. 
Dlatego w określonych warunkach może być zmieniona prędkość środka 
transportu, nie będącego w kadrze. (zob. rys.9, B). 

Z tego powodu maksymalną ogniskową zaleca się podczas kontroli 
pojedynczych środków transportu, a nieco mniejsza – do kontroli podczas 
ruchu średniej intensywności. Kamerę w tym przypadku naprowadzamy na 
odcinek drogi, oddalony o 50-100 metrów. 

Przy pracy z celami, jadącymi z naprzeciwka zalecamy kamerę odchylić o 
2-3

о
 od osi samochodu. Odchylać o większy kąt nie należy, ponieważ może to 

rozmazać obraz samochodów jadących z dużą prędkością.  
 

Przy pracy w trybie stacjonarnym kąt między osią urządzenia 
pomiarowego a kierunkiem ruchu celów nie powinien przewyższać 
więcej, niż o 10

о
, ponieważ w związku z  "efektem cosinusa " powstaje 

błąd pomiaru prędkości  (– 2% przy 10
о
). 

 

8.5.3. Ustawienie  jasności kamery 
 
Ustawienie jasności obrazu kamery wykonuje się z pomocą przycisków 

na pasku narzędzi programu „Zdjęcie-1”: - zwiększenie jasności i 

odpowiednio,  - zmniejszenie jasności.  Ustawienie jasności odbywa się 
poprzez regulację czasu naświetlania i poziomu czułości na kamerze i 
wykonuje się z niewielkim opóźnieniem  po naciśnięciu przycisku. Regulacji 
jasności można też wykonać poprzez przemieszczenie suwaka „Jasność” w 
dodatkowym oknie menu (Rys. 8). Okno otwiera się za pomocą pozycji menu 
Ustawienia > Ustawienia kamery, lub naciśnięciem kombinacji Ctrl+С. 
Jasność można ustawić na średnią. przyciskiem «Standard».   

 
UWAGA! Kamery video dostarczane z niezbędnymi ustawieniami 
(czułość, przesłona itp.). W Dodatku nr 2 w Instrukcji są podane 
opisy ustawień kamery video do prawidłowej pracy z Urządzeniem  
“ISKRA-VIDEO”. Przy regulacji jasności lub odległości ogniskowej 
kamery video za pomocą  programu automatycznie ustawia się 
przysłona, czas naświetlania i czułość kamery video. 
 
UWAGA! (dotyczy kamer dzień & noc) 
Przy słabym oświetleniu kamera automatycznie przechodzi w tryb 
czarno-biały, co pozwala zmniejszyć szumy kolorów i tym samym  
polepszyć jakość drobnych elementów obrazu. W momencie 
przywrócenia normalnego oświetlenia kamera automatycznie 
przechodzi w tryb koloru. 



videoradar.eu                                                                      str. 23 

 

VIDEORADAR Sp. z o.o.                                                                                 ISKRA-VIDEO 

   

8.6. TRYB "POMIAR"  

8.6.1. URUCHOMIENIE I ZATRZYMANIE POMIARÓW W 
TRYBIE ZWYCZAJNYM  

Wejście do trybu "Pomiar" jest możliwe z trybu “TV podgląd” i z 
trybów “Przegląd” i "Archiwum".  

Pomiar zaczyna się w momencie naciśnięcia przycisków  lub 
«START», lub skrótu F5. Po tym, oprócz bieżącego obrazu na ekranie 
ukazuje się  zmierzona prędkość celu, kierunek jego ruchu i ustawiony próg 
prędkości, a w trybie ruch również i prędkość radiowozu.  

Z lewej strony w kolumnie «Prędkości» pojawiają się linijki z 
wskazaniem prędkości celu, których kolor zależy od prędkości (patrz. 
Rys.10А): 

 czerwony kolor  –  prędkość równa lub większa od ustawionego 
progu; 

 żółto-brązowy kolor  –  prędkość poniżej ustawionego progu 
(różnica z progiem do 10 km/h);   

 Zielony kolor –  prędkość poniżej ustawionego progu więcej niż 10 
km/h. 

Pierwsza linijka z prędkością odpowiednia dla  bieżącego zdjęcia, przy czym 
kolor tła linijki analogicznie zależy od zarejestrowanej prędkości. 
Uruchomienie i zatrzymanie pomiarów możliwe jest za pomocą przycisków 
«START» na pilocie. W trybie “TV podgląd”  tą samą funkcję wykonuje  
przycisk OK. na pilocie.  

  
Rys.10А. Zwykły tryb Pomiaru 
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Program rejestruje około trzech kadrów na sekundę. Do każdego zdjęcia 
zachowuje się informacja o zmierzonej  prędkości i czasie pomiaru. Po tym, 
jak bufor będzie zapełniony (domyślnie będzie ustawiono 120 sek.), 
nagrywanie następnych zdjęć powoduje usunięcie pierwszej klatki. 

Bardziej szczegółowo o tych parametrach w rozdziale „Ustawienia 
programu”. 

Zatrzymanie trybu "Pomiar" odbywa się za pomocą przycisku , 
«STOP», lub skrótu F10.  Po zatrzymaniu pomiarów urządzenie 
automatycznie przechodzi do trybu “Przegląd”. Zatrzymać pomiar można w 
każdym momencie niezależnie od zapełnienia buforu . 

8.6.2. Pomiar w automatycznym trybie zapisywania  

Włączenie trybu automatycznego odbywa się w oknie «Ustawienia»  
za pomocą menu Ustawienia > Podstawowe parametry (parz. p. 8.10).  W 
celu włączenia trybu należy «odznaczyć» «Tryb automatyczny», lub użyć 
skrótu (Ctrl+Alt+A). Taka kombinacja przycisków  działa tylko w trybie “TV 
podgląd”. Oznaką tego, że tryb automatyczny jest włączony jest pojawienie 
się wskazania «AUT» w górnym lewym rogu okna obrazu (Rys.10b). 

 

 
 

Rys.10b.  Pomiar w trybie Automatycznym 
 
 
Uruchomienie pomiaru prędkości wykonuje się również naciśnięciem 

przycisków  lub «START» lub skrótu F5. Charakterystyczną cechą 
automatycznego trybu jest to, że pomiar prędkości i zapisywanie kolejnych 
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kadrów (nagrania) zaczyna się automatycznie tylko w przypadku  
przekroczenia ustawionego progu  prędkości. Po zadanym czasie nagrywanie 
automatycznie ustaje. Domyślnie czas nagrania stanowi 30 sekund, ale czas 
ten można zmienić. Jest możliwość podczas pomiaru wydłużyć czas nagrania 
ponad ustawiony czas poprzez wciśnięcie przycisku «Spacja» klawiatury 
notebooka.  

Automatyczne nagranie video wypełnia operacyjną pamięć (bufor) 
Urządzenia. Przy czym zamiast wskaźnika «AUT» (w lewym górnym rogu 
okna) zaczyna się wsteczne odliczenie do końca nagrywania (nagrania). Po 
upływie zadanego czasu nagrywanie zatrzymuje się i program automatycznie 
przechodzi w tryb “Przegląd”.  W celu przymusowego nagrywania( nagrania 

)należy kliknąć  przycisk , «STOP» lub skrót F10.  
 

W trybach "Pomiar" i “Przegląd” zdjęcia zachowują się tylko w buforze, 
dlatego w momencie zamknięcia programu, ponownego uruchomienia 
lub zamykania PC (w tym także przy przerwie w zasilaniu) zdjęcia będą 
utracone.  

8.6.3. Analiza kolejności zdjęć   

W pracy często wynikają sytuacje kiedy podczas pomiaru prędkości na 
drodze znajduje się dwa lub więcej środki  transportu. W tym przypadku 
należy porównać zmierzoną prędkość i sytuację na drodze, zarejestrowaną na 
kolejnych zdjęciach. 

Urządzenie pomiarowe rejestruje prędkość celu, najszybciej jadącego 
wśród samochodów, a w buforze zachowują się zdjęcia (około 3 kadrów na 
sekundę). W wypadku dwóch lub więcej samochodów, jadących w tym samym 
kierunku, nie ma możliwości ustalić z jednego zdjęcia który z samochodów 
przemieszcza się z większą prędkością.  

            

W przykładzie nie ma możliwości z jednego zdjęcia ustalić, czyją 
prędkość zarejestrował radar: samochodu terenowego czy ciężarówki. 
Jednakże, przegląd kolejnych zdjęć (w danym przypadku wystarczy trzech) 
przekonująco udowadnia fakt wyprzedzenia ciężarówki terenowym 
samochodem. Odpowiednio,  zarejestrowane radarem przekroczenie 
prędkości odnosi się do terenowego samochodu.  

Jeśli przekroczenie prędkości zostało zarejestrowano na jednym 
zdjęciu,  zaleca się kontynuację nagrywania jeszcze kilku kadrów. 
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Analiza kolejności kilku kadrów pozwala: 
 wybrać zdjęcie samochodu, przekraczającego prędkość, na którym 

lepiej widoczny jest jego numer, 
 zarejestrować największe przekroczenie prędkości dla danego 

pojazdu ze wszystkich zdjęć, 
 dokładniej określić samochód, przekraczający prędkość wśród 

innych samochodów, kiedy na kolejnych zdjęciach 
widać wykroczenie.       

8.6.4. Ogólne zalecenia dotyczące pracy podczas ruchu  

  
Przy pracy podczas ruchu radiowozu wykonuje się pomiar prędkości celu 

i własnej prędkości radiowozu na podstawie odbijających się od drogi 
sygnałów. .  

 
Podczas ruchu należy przestrzegać następujących wymagań 
(patrz. Rys.11):  

 Pomiar prędkości celu możliwy jest pod warunkiem własnej 

prędkości radiowozu nie mniejszej, niż 30 km/h. (Vп  30 km/h.)  

 Pomiar prędkości celu, poruszający się w tym samym kierunku, 
możliwy jeśli różnica prędkości patrolu radiowozu i celu wynosi  

nie mniej, niż 4 km/h. (V2-Vп  4 km/h.).  Przy tym nie jest ważnym, 
gdzie znajduje się cel, z przodu czy z tyłu radiowozu, czy radiowóz 
dogania go czy jedzie wolniej – w każdym przypadku gwarantuje 
się prawidłowe obliczenie prędkości celu. 

 Ruch radiowozu powinien być równomiernym (maksymalnie 
dopuszczalna zmiana własnej prędkości + 6 km/h. w ciągu 1 sek.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy każdej zmianie odbywa się wielokrotne sprawdzenie 

równomierności ruchu.  Jeśli z jakichś powodów nie dokonywano pomiaru  
własnej prędkości z pierwszego impulsu, urządzenie automatycznie dokonuje 
pomiarów, robiąc kolejne trzy pomiary. Po tym, jak własna prędkość  zostanie 

V п 

V 1 

V п  -  własna prędkość radiowozu  
V 1  -  prędkość celu, jadącego z naprzeciwka  
V 2  -  prędkość celu, jadącego w tym samym kierunku  

Rys. 11. Praca w ruchu  

V 2 
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ustalona dokonuje się trzech prób poszukiwania celu.  
Przy szybkim przyśpieszeniu lub nagłym hamowaniu, lub na mocnym 

zakręcie urządzenie pomiarowe może nie ustalić własnej prędkości, lub nie 
dokona pomiaru prędkości celu. 

Nie wykonanie warunku równomierności własnego ruchu lub w 
przypadku ruchu z prędkością poniżej 30 km/h. powoduje utracenie drogi, 
o czym świadczy brak wyniku własnej prędkości w dolnym lewym rogu.  

Problemy z określeniem własnej prędkości mogą powstać przy ruchu 
radiowozu podczas dużego natężenia ruchu, przy obecności w pobliżu dużych 
obiektów. W tym przypadku bezbłędne ustalenie prędkości celu oraz własnej 
jest trudne, urządzenie pomiarowe  będzie powtarzało próby pomiaru własnej 
prędkości do momentu, kiedy sytuacja na drodze nie stanie się bardziej 
sprzyjająca.   

8.7.  TRYB “PRZEGLĄD” 

 
Wejście do trybu “Przegląd” wykonuje się automatycznie po 

zatrzymaniu pomiarów, przez naciśnięcie przycisku , lub skrótu Ctrl+F2.  
Interfejs tego trybu nieznacznie różni się od trybu “TV podgląd” ( Rys.12).  

W trybie “Przegląd” wykonuje się pracę z nagranymi zdjęciami – ich 
przegląd, zwiększenie/zmniejszenie, zapis w archiwum.  

 
Stan początkowy: w środku ekranu ostatnie z zapisanych zdjęć. W 

dolnej części ekranu  widoczne pomniejszone obrazy do wstępnego przeglądu 
zarejestrowanych kadrów. Kolor ramki pomniejszonych obrazów pokazuje 
przekroczenie: czerwony kolor – prędkość większa niż ustalony próg 
przekroczenia, żółty – prędkość bliska wykroczenia, zielony – nie ma 
wykroczenia, czarny – prędkości nie zarejestrowana. W trybie “Przegląd” 
informacja o ruchu celu i czasie jego rejestracji ukazują się z lewej strony od 
wybranego zdjęcia. 

W celu przeglądu dowolnego zdjęcia naprowadzić kursor na jego 
pomniejszony obraz i kliknąć lewym przyciskiem. Wybrany kadr pojawi się w 
środku ekranu. Analiza kolejności zdjęć pozwala dokładnie ustalić 
przekroczenie prędkości.  

W dolnej części są pomniejszone obrazy zdjęć, znajdujących się w 
pamięci operacyjnej (buforze). Na brzegach są przyciski przeglądu kadr za 

kadrem do przodu (strzałka «w prawo» na klawiaturze) i do tyłu  (strzałka 

«w lewo» na klawiaturze) i ciągłego przeglądu do przodu  i do tyłu .  
 

Przeglądu „kadr za kadrem” można dokonać za pomocą przycisków pilota  

   i    
 

W celu wyboru skali obrazu nacisnąć jeden z przycisków  lub . W 
celu przesunięcia widocznej części obrazu korzystać z paska przewijania lub 
przycisków pilota. 
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Rys. 12. Tryb Przegląd 

 
W celu przejścia do okna przeglądu i edycji obrazu użyć przycisku 

  lub kliknąć dwa razy na odpowiedni kadr.  
W ukazującym się oknie pojawią się ustawienia jasności, rozdzielczości 

i ostrości. Ich wykorzystanie pozwala polepszyć czytelność numerów 
rejestracyjnych (niezależnie od funkcji korekcji w programie FotoR). W tym 
oknie można zapisać numer protokołu, wydrukować zdjęcie, zachować obraz 
w osobnym podkatalogu w komputerze. Bardziej szczegółowe opisy są w 
rozdziale 8.9. 

W dolnej części okna pojawia się informacja o znajdujących się w 
buforze obrazach. 

W celu umieszczenia obrazu w archiwum (na dysku twardym) należy 

użyć przycisku  lub skrótu Ctrl+S. 
Obraz wraz z prędkością i czasem rejestracji będzie znajdował się w 

archiwum (bazie danych wykroczeń).  Każda akcja (kolejność zdjęć od 
momentu użycia przycisków «START» do wciśnięcia przycisku «STOP», 
albo akcja, wykonana w trybie automatycznym) będzie zachowana w 
osobnym podkatalogu archiwum.  

 
Do wyboru kilku z kolejnych kadrów (nagrania) używa się standardową 

funkcja wyróżnienia obiektów. Jej opis jest podany w p.8.8.5. 
Po każdym wykroczeniu zaleca się zapisać do archiwum taką ilość 

zdjęć, która pozwoli jednoznacznie wyodrębnić ze wszystkich środków 
transportu pojazd, łamiący przepisy ruchu drogowego.  
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8.8 PRACA W TRYBIE ARCHIWUM 

Wejście do trybu 
"ARCHIWUM" jest możliwe z 
trybów “TV podgląd”   lub 
“Przegląd” za pomocą 

przycisku , skrótu F4. 

Przejście do trybu 
"ARCHIWUM"  możliwe jest 
również za pomocą przycisku 
pilota АРХ. 

Tryb ten jest 
przeznaczony do przeglądu 
zachowanych w bazie danych 
zdjęć i do pracy ze zdjęciami 
samochodów, i tworzy logicznie 
osobny program. Przy 
uruchomieniu modułu pojawia 
się okno wyboru katalogu, w 
którym zachowane były zdjęcia.  

Domyślnie proponowany jest katalog, używany poprzednim razem jako 
ostatni. Przy pierwszym otwarciu proponuje się katalog 
С:\VIDEOEQUIPMENT \. 

 
 
Przy zachowaniu kadrów w archiwum w danym katalogu będą 

automatycznie utworzone foldery  nagrania. Nazwy folderów będą odpowiadać 
dacie i czasowi rejestracji nagrania, zapisanych w ARCHIWUM.   

8.8.1. Interfejs programu   

 
Interfejs modułu pracy z bazą danych  ma widok tabeli z wierszami 

zapisanych zdjęć (patrz. Rys 13).  
Tabela zawiera datę i czas rejestrowania wykroczenia z dokładnością 

co do milisekund, dane o prędkości celu i prędkości własnej, nazwę pliku, 
numer protokołu wykroczenia, krótki komentarz, jak również datę i czas 
wprowadzenia zmian w nagraniu. 

 
W celu przejścia do następnego zdjęcia w tabeli używa się klawiatury 

lub myszki.  
 
W górnej części okna pokazana jest otwarta w tym momencie baza 

danych. W dolnej części okna znajduje się obraz wstępnie wybranego zdjęcia. 
W celu wyboru należy zaznaczyć odpowiedni wiersz tabeli. 

 
Okno przeglądu można zmniejszyć lub powiększyć.    
 

 

Рис. № 12 
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8.8.2. Ustawienie  

 
Widok bazy danych można zmienić, wybierając odpowiednie kolumny i 

ich układ w tabeli.  
 
W celu ustawienia tabeli bazy danych otwórzcie okno programy (patrz. 

Rys. 14), wybierając podpunkt Widok > Układ kolumn.  
Wybrać odpowiednie elementy i widok kolumn. 

 

 
 
 

 
Rys. 13 

 
 

 
 
 

Okno tabeli bazy 
danych Окно  
таблицы базы 
данных  

Okno podglądu 
Окно для 
предваритель-ного 
просмотра 

Рис. № 14 
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8.8.3. Funkcjonalne przyciski i skróty klawiaturowe  
 

Na pasku narzędzi okna znajdują się następujące przyciski: 

Przycisk Skrót 
Nazwa punktu 

menu 
Nazwa i komentarze 

 
Ctrl+D 

Plik > Otworzyć 
bazy danych  

Wybór folderu  

 
Ctrl+R 

Plik > Odnowienie 
bazy danych  

Odnowienie bazy danych 

 
Ctrl+F Widok > Szukaj  

Poszukiwania kontekstowe 
wg wybranych kryteriów  

 
F3 

Widok > Szukaj 
dalej  

Przejście następującego 
wiersza, odpowiedniego do 
wymagań poszukiwania  

 
F1 

Pomoc > 
sterowanie 

Wybór pomocy  

8.8.4. Funkcji sortowania i wyszukiwania  

Sortowanie bazy danych możliwe według następujących kryteriów: 
 według czasu i daty  
 według wielkości prędkości celu 
 według nazwy pliku  
 według nazwy urządzenia  
 według komentarza  (w porządku alfabetycznym) 
 według numeru protokołu przekroczenia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortowanie może być malejące i rosnące.  

 
W celu wykonania sortowania należy kliknąć na nagłówek odpowiedniej 

kolumny tabeli lub wybrać parametr z otwierającej się listy podmenu Widok > 
Sortowanie >  (patrz. Rys. 15). 
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Rys. 15 

 
Wyszukiwanie możliwe jest również według tych samych  parametrów, 

co sortowanie.  W celu poszukiwania w bazie danych otworzyć okno (Rys. 

nr.16) przyciskiem «Szukaj»  (Ctrl+F), wybrać kryteria i wpisać oknie 
wyszukiwany wiersz.  

 

 
Rys. 16 
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Jeśli poszukiwany tekst znajduje się w bazie danych, program 
przechodzi na odpowiedni wiersz tabeli. W celu dalszego poszukiwania  

danych, zgodnych z wymaganiami, kliknąć przycisk    (F3). 

8.8.5. Funkcja zaznaczania wierszy  

 
W celu zaznaczenia nie leżących obok siebie wierszy,  nacisnąć 

klawisz Ctrl i, trzymając  go , wybrać dodatkowe wiersze.  
W celu zaznaczenia obok lezących wierszy w tabeli kliknąć wiersz 

tabeli, a następnie przycisnąć klawisz Shift i, trzymając ją, wybrać wiersz, 
który będzie zaznaczony jako ostatni.    

W celu zaznaczania wszystkich wierszy otwartej bazy danych 
używajcie skrótu Ctrl+A. 

8.9. PRZEGLĄD I EDYCJA OBRAZU  

8.9.1. Interfejs i jego ustawienia   

Podwójne kliknięcie w tabeli bazy danych otwiera okno przeglądu i 
edycji (Rys.17). 

 

 
Rys. 17 
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Na  górze zdjęcia bezpośrednio na obrazie pokazana jest 
zarejestrowana prędkość  i kierunek ruchu, czas i  data rejestracji. Tej 
informacji nie można zmienić lub usunąć.   

 
W celu wygody pracy można ustawić interfejs okna edycji. Okno ma 

dwie dodatkowe panele: 
 

 Panel informacyjna, znajduje się z prawej strony okna zdjęcia, na 
której podane są data i czas przekroczenia, wielkość zarejestrowanej 
prędkości, jak również numer protokołu (jeśli będzie wpisany).  W 
celu otwarcia okna należy wybrać punkt menu: Widok > Inf. panel. 

 
 Panel sterowania obrazem, znajduje się  na dole okna, zapewnia 

edycję otrzymanych obrazów. Bardziej szczegółowo o tych 
narzędziach – w p. 8.9.4.  Włączenie odbywa się za pomocą menu:  
Widok  > Panel sterowania. 

 
Interfejs programu  z otwartymi dodatkowymi panelami  na Rys. 18.  
 

 
Rys. 18.  Okno przeglądu i edycji  

 
Ustawienia interfejsu (podłączane dodatkowe okna narzędzi, skala 

narzędzi) są indywidualne i zachowują się przy przejściu do drugiego 
kadru, nawet po zamknięciu okna. 

 
W celu zamknięcia okna wystarczy nacisnąć przycisk «x», znajdujący 

się w górnym prawym koncie każdego okna lub punkt menu «Widok».   
W programie -kolor napisu (wielkość zarejestrowanej prędkość, czas i 

data), wydrukowane, można zmienić. Domyślnie tekst wydrukowuje 
się czarnym kolorem na tle przezroczystym. Na ciemnych kadrach taki tekst 
może źle się odczytywać, dlatego przewidziane są inne warianty: tekst białego 
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koloru, tekst czarnego koloru na białym tle. W celu zmiany koloru napisu 

nacisnąć przycisk    «Kolor napisu» Ctrl+L. Zmiany koloru tekstu 
odbywają się według cyklu. 

8.9.2. Ustawienie skali obrazu  

 
Za pomocą przycisków funkcyjnych na pasku narzędzi lub skrótów 

wybrać skalę zdjęcia pod wymiar okna ( na szerokość lub wysokość) w celu 
wygodnego przeglądu.  (patrz. п.8.9.3).  

W celu powiększenia obrazu nacisnąć przycisk   «Powiększ», po 
czym naprowadzić kursor myszki na fragment zdjęcia, który trzeba powiększyć  
i kliknąć lewym przyciskiem. Żeby jeszcze bardziej powiększyć obraz, należy 
powtórzyć procedurę. Jeśli przycisk «Powiększ» jest nie aktywny (szarego 
koloru),  oznacza to, że dalsze powiększenie obrazu nie jest możliwe. W celu 

zmniejszenia obrazu, odpowiednio, przycisnąć   «Zmniejsz».   
           

8.9.3. Funkcyjne przyciski i  skróty 

 na pasku narzędzi znajdują się następujące przyciski: 

Przycisk Skrót Nazwa punktu menu 
Przeznaczenie i 

komentarze 

 
Ctrl+S Plik > Zachowaj 

Zachowanie pliku po 
wprowadzeniu zmian  

 
 Plik > Zachowaj   jako 

Zachowanie pliku po 
wprowadzeniu zmian w 
innym katalogu 

 
Ctrl+P Plik > Druk Drukowanie zdjęcia 

 

PgUp 
 
PgDn 

Plik > Następne 
 
Plik > Poprzednie 

 do następnego zdjęcia  
(wg czasu i daty 
rejestracji)  

 
Ctrl+F 

Widok  > Rzeczywisty 
rozmiar  

Widok zdjęcia w 
pierwotnej skali 1:1  

 
Ctrl+W 

Widok  > Wpasować 
w okno  

Dobór skali zdjęcia do 
wymiaru okna  

 
Ctrl+T 

Widok  >  Wpasować 
na szerokość  

Skala zdjęcia na 
szerokość okna 

 
Ctrl+H 

Widok  > Wpasować 
na wysokość  

Skala zdjęcia na 
wysokość okna  

 

- 
Widok  > Powiększyć  
 
Widok  > Zmniejszyć 

Powiększenie lub 
zmniejszenie zdjęcia, 
po naciśnięciu na 
przycisk kliknąć na 
obraz 



videoradar.eu                                                                      str. 36 

 

VIDEORADAR Sp. z o.o.                                                                                 ISKRA-VIDEO 

   

 
Ctrl+L 

Edycja  > Kolor 
napisu 

Zmiana koloru lub tła 
nadrukowanych na 
zdjęciu danych  

 
Ctrl+I Edycja  > Informacja 

Otwarcie 
informacyjnego okna w 
celu wprowadzenia 
zmian  

8.9.4. Edycja obrazów  

 
Obrazy z różnych powodów mogą mieć niezadowalającą jakość 

(zmiana oświetlenia strefy kontroli: zmierzch, jaskrawe słońce, złe warunki 
pogodowe: deszcz, śnieg itp.), utrudniającą identyfikację na obrazie numerów 
rejestracyjnych samochodu.  

W tym celu w programie przywidziana jest możliwość korekty 
otrzymanych zdjęć.  (patrz. Rys.19).   

 
Włączyć panel sterowania 

obrazem za pomocą menu:  Widok > 
Panel sterowania. 

Poprawić obraz za pomocą 
regulatorów jasności, rozdzielczości 
korekcji gamma (pozwala wyrównać 
rozdzielczość ciemnych i jasnych 
miejsc obrazu).  

Zmieniać położenie suwaku 
regulatorów  można za pomocą 
myszki lub przycisków-kursorów na 
klawiaturze. 

Z prawej strony od regulatorów 
znajduje się  obraz na którym widać 
dokonywanie regulacji.  

Wygodnie jest wykorzystać 
fragment z numerem rejestracyjnym. 
W celu wyboru fragmentu 
ustawić kursor myszki na wybranym 
punkcie na pierwotnym obrazie i 
kliknąć prawym przyciskiem myszki. 

 
 
 

 
Podczas korekty obrazów zmiany nie są zapisywane do momentu 

zachowania pliku, jest wiec możliwość powrotu do pierwotnych ustawień 
jasności i rozdzielczości.  Z lewej strony od regulatorów znajduje się przycisk 
«KASUJ».  
 

Rys.19 
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Każda zmiana pliku z obrazem (korekta, montaż, zmiany w słowach 
kluczowych) przez inny program odbierany jest jako próba podróbki i 
usuwa zmieniony obraz z bazy danych.   

8.9.5. Wprowadzenie dodatkowej informacji do bazy danych.  

 
W programie w razie potrzeby do każdego zdjęcia można wnieść 

numer protokołu (lub numer rejestracyjny) i komentarze do obrazu. W celu 

wprowadzenia dodatkowych danych otworzyć za pomocą przyciski  
(Ctrl+I) okno informacyjne.   

Program nie pozwala zmienić na  inną informacji: prędkości celu, daty i 
czasu wykroczenia, nazwę urządzenia. 

Po sporządzenia protokołu i wprowadzeniu danych o wykroczeniu, ma 
możliwość zachowania zdjęć i informacji w osobnym folderze komputera. 

W tym celu  nacisnąć przycisk  «Zachowaj jako …».  

8.9.6. Wydruk zdjęcia i danych  

 
Obrazy drukuje się na cały arkusz formatu A4 z odstępem 1cm od brzegu.   

 
Oprócz zdjęcia na druku jest następująca informacja: 
 Producent urządzenia  
 Nazwa urządzenia, który zarejestrowało zdjęcie 
 Data i czas rejestrowania  
 Wielkość zarejestrowanej prędkości  
 Nazwa dokumentu  
 Komentarz 

W celu wydruku obrazu i danych, nacisnąć przycisk   «Drukuj»   (Ctrl+P).  
 
(Nie dotyczy funkcji realizowanych przez program FotoR) 
 

8.10. USTAWIENIE  PROGRAMU 

 

8.10.1. Podstawowe parametry  

 
W celu dodatkowych ustawień należy skorzystać z menu Ustawienia  

> Podstawowe parametry (Rys. 20). 
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Rys.20. Ustawienia  

 

 Długość bufora -  maksymalny odcinek czasu zapisywania nagrań do 
bufora w trybie «Pomiar», po jej wyczerpaniu nagranie następnych  zdjęć 
(przy włączonej opcji "stop po wypełnieniu") powoduje usunięcie 
pierwszego zdjęcia. Domyślnie ustawiona długość wynosi 120 sekund. 

 Widok.   
Przy wyborze «Stop po wypełnieniu» w momencie zapełnienia  
pomiarów będą zatrzymane i program przejdzie do trybu przeglądu 
obrazu. 

 Jakość kompresji - jakość zdjęć (stopień kompresji) zachowywanych w 
ARCHIWUM obrazu (zalecane 100). Przy wyborze punktu 
«oczyszczać na starcie», bufor przy początku nowego pomiaru ściera 
stare obrazy. 

 Prędkość nagrania – domyślnie ustalono 3 zdjęcia w sek.    
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 Automatyczny tryb – wybór trybu automatycznego zapisu. Włączenie 
automatycznego trybu możliwe jest skrótem (Ctrl+Alt+A) w trybie “TV 
podgląd”  .  

 
o w celu ustawienia czasu nagrania rejestrowanego należy 

zmienić parametr «Czas nagrania». 
o parametr «Dodatk. czas» podać ilość sekund, o którą zwiększa 

się czas zapisywania nagrania wciśnięciem spacji na 
klawiaturze.  

Oprócz tego, w tymże oknie można dokonać dodatkowych ustawień: 

 wybrać katalog w celu zachowania obrazów w archiwum; 

 utworzyć dźwiękowy plik identyfikacji wykroczenia; 

8.10.2. Wybór urządzenia 

 
Domyślnie, program używa urządzenia pod nazwą «AVerDVD 

EZMaker USB Plus Video Capture».  
           W otworzonym oknie wybrać odpowiednie urządzenie (Rys.21). 

 

 
Rys. 21 

8.10.3. Ustawienie systemu obrazu video i typu kamery 

 
Przy prawidłowym ustawieniu program działa z kamerą w standardzie 

PAL poprzez  końcówkę wejściową kompozytową. Istnieje również możliwość 
zmiany tych parametrów. 

W tym celu należy wybrać  w menu Ustawienia punkt Ustawienia 
vidео. W ukazanym oknie wybrać dialog «Video Capture Filter» i kliknąć 
«Pokaż dialog». Pojawi się okno ustawień urządzenia. 

W zakładce «Video Decoder» można włączyć videostandard. Domyślnie, 
PAL_D. w zakładce “Image” można wybrać typ kamery: Composite lub S-
Video. Domyślnie, Composite. 
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Rys. 22 

8.10.4. Ustawienie wielkości obrazu  

Program precyzyjnie pracuje z obrazami wielkości 720x288 pixeli. 
Takie ustawienie można wykonać wybierając w menu Ustawienia/Ustawienia 
vidео, a w otwierającym się oknie wybrać dialog «Video Capture Pin».  
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Rys. 23 

 
W oknie sterowania parametrami  (Rys.23) wybrać rozmiar Obrazu 

720x288. Przestrzeń kolorów powinien być: RGB 24.  
 

Niektóre z wyżej wymienionych ustawień (wybór wyposażenia video) 
mogą być wyłączone. Dostępne one są tylko dla doświadczonych 
użytkowników poprzez specjalne menu programu.    
 

9.EWENTUALNE USTERKI I METODY ICH USUNIĘCIA 

Przed zgłoszeniem usterek producentowi lub serwisantowi należy 
ustalić ewentualne ich przyczyny. 

 
Usterka Przyczyna Sposób usunięcia 

Przy uruchomieni programu 
pojawia się okno dialogowe 
«Urządzenia nie wykryto!».   

Nie podłączony 
USB-adapter lub 
zasilanie. 

Sprawdzić prawidłowość 
podłączenia, poczekać 
na zielone światło diody i 
ponownie 
uruchomić program. 

Przy uruchomieniu 
programu  dioda 
USB-adapterа nie 
świeci się zielonym 
światłem. 
 

poczekać na zielone 
światło diody USB-
adapterа i ponownie 
uruchomić program. 

Po uruchomieniu programu 
typ urządzenia pomiarowego 

Nie podłączona 
kamera video.  

podłączyć kamerę video 
( złączka BNC). 
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określony, ale zamiast 
obrazu –czarny ekran  

Pokrywa obiektywu  
nie jest zdjęta 

Zdjąć pokrywę obiektywu   

Po uruchomieniu programu 
typ urządzenia pomiarowego 
określony, ale obraz 
statyczny lub nie ma 
możliwości sterowania 
kamerą poprzez PC. 

Nie zachowana 
kolejność 
podłączenia 
urządzeń. 

Wyłączyć zasilanie  i 
powtórzyć procedurę. 
PC podłącza się po 
podłączeniu kamery i 
urządzenia 
pomiarowego. (patrz. p. 
8.1.) 

Po uruchomieniu programu  
obraz jest, ale zamiast typu 
urządzenia pomiarowego na 
ekranie widnieje napis 
«Radar nie jest podłączony»   

Nie jest podłączone 
urządzenie 
pomiarowe  

Podłączyć urządzenie 
pomiarowe za pomocą 
złącza РС-7 przewodu. 

Po uruchomieniu programu  
obraz jest, ale zamiast typu 
urządzenia pomiarowego na 
ekranie jest napis 
«Urządzenia nie 
zlokalizowano» 

nieprawidłowo 
zainstalowane są 
sterowniki USB-
adapterа 

Menager urządzeń 
(Panel sterowania-
System -Dyspozytor 
urządzeń) w rozdziale 
«Porty COM i LPT» 
sprawdzić czy 
zainstalowano port 
“Simicon USB Kadr-1K 
adapter”. Jeśli 
urządzenia brak, 
zainstalować driver 
według opisu w dodatku 
nr 3. Jeśli urządzenie 
zainstalowano, zmienić 
jego numer kom-portu. 
W tym celu w 
właściwościach wybrać 
Port Settings-Advanced-
Com Port Number. 
Podać nowy numer kom-
portu, który nie jest 
używany w systemie. 
Załadować komputer. 

Dodatkowy 
ciekłokrystaliczny monitor 
jest włączony, ale obrazu 
programu «Zdjęcie-1» nie 
ma, zamiast obrazu – tapeta 
na ekranie wyświetlacza. 

Wyświetlacz nie 
jest podłączony do 
notebooka.   

Podłączyć 
ciekłokrystaliczny 
monitor za pomocą kabla  
S-Video (do gniazda AV 
na obudowie monitora). 
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W notebooku nie 
wyprowadzono 
sygnału na 
dodatkowy monitor 
(TV). 

Włączyć na notebooku 
wyprowadzenia sygnału  
na TV za pomocą skrótu,  
na przykład, Fn+F5.  Na 
notebookach ten port 
może się włączać na 
różne sposoby, w 
zależności  od 
producenta (patrz 
instrukcję PC).    

ciekłokrystaliczny 
monitor podłączono 
do włączonego PC. 

Odłączyć zasilanie PC i 
monitora i powtórzyć 
procedurę włączenia na 
nowo. 

Obraz czarno-biały, chociaż 
podłączono kolorową 
kamerę.   

Niedostateczne 
oświetlenie.  

Przy dostatecznym 
oświetleniu kamera 
automatycznie przejdzie 
na kolor (tylko w 
kamerach dzień & noc). 
 

Dioda wskaźnikowa nie 
świeci się ciągłym zielonym 
światłem przez dłuższy 
odcinek czasu po włączeniu 
wszystkich urządzeń. 

Nieprawidłowo 
zainstalowano 
sterowniki USB-
adapterа. 

Przeinstalować 
sterowniki urządzenia 
zgodnie z opisami w 
dodatku  nr 3  

 

10. NAPRAWY I PRZEGLĄDY 

 
Naprawy i obsługę techniczną przyrządów, wchodzących w skład 

Urządzenia,  wykonuje importer lub regionalne centrum serwisowe, mające 
odpowiednią umowę z producentem i niezbędny sprzęt, dokumentację i części. 
Naprawy może wykonywać tylko personel, przeszkolony przez producenta. 

 

11.TRANSPORTOWANIE I PRZYCHOWYWANIE 

Transport nie wymaga szczególnych warunków, pod warunkiem 
transportowania w fabrycznym opakowaniu. 

Urządzenie  powinno być w opakowaniu producenta w temperaturze od 
+5 do +40

О
С i względnej wilgotności do 80% . 
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12.PRODUCENT / IMPORTER  

 
 
PRODUCENT w Rosji: 
„SIMICON” Sp. z o.o. 
Rosja, 194044, Sankt Petersburg, ul. Mendieliejewskaja, d.8  
tel. +7(812)295-0009, 295-0633, fax. (812)3246151 
E-mail: mail@simicon.com 
 
IMPORTER w Polsce:  
„VIDEORADAR” Sp. z o.o.  
Polska, 62-040 Puszczykowo, ul. Libelta 1 
tel./fax. (+48)061 819 38 91 
E-mail: biuro@videoradar.eu 
 
Rekomendowany punkt legalizacyjny: Woltik  Tel (043)6753792 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@simicon.com
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DODATEK 1.  

 MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY  

 
KROK 1.   MONTAŻ VIDEO I URZĄDZENIA POMIAROWEGO 
 

Urządzenie  “ISKRA-VIDEO” z urządzeniem pomiarowym 
“ISKRA-1” 

 

 
1.1. Odkręcając dwa wkręty, zdjąć 
zaślepkę z górnej części 
urządzenia pomiarowego ISKRA-
1, . 
1.2. W to miejsce zainstalować  
element mocowania kamery video, 
kierując go występem do przodu, i 
wkręcić dostarczone wkręty М3х8. 
1.3. Urządzenie pomiarowe może 
być dostarczone  z  fabrycznie 
zainstalowanym elementem do 
mocowania kamery.  

 

 

 
1.4. Włożyć kamerę video na 
urządzeniu w prowadnicach 
elementu mocowania do oporu 
tak, jak pokazano na zdjęciu. 
 

 
 

 

1.5. Po włożeniu 
zamocować mocno za pomocą 
wkrętu blokującego.  
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KROK 2.  INSTALOWANIE STATYWU W SAMOCHODZIE  
 

 

 
Konstrukcja statywu rozporowego. 

 

 
2.1. Statyw składa się z obudowy 
[3], w której znajdują się dolna i 
górna opora z gumowymi 
końcówkami. Nakrętka regulacyjną 
[2] zapewnia blokadę na żądanej 
wysokości górnej opory [1] (w 
kształcie V-dźwigni). W środkowej 
części statywu znajduje się 
mocowanie [4]. Dolna opora 
sprężynowa kończy się gumowym 
łożyskiem [5]. Statyw można 
rozmontować na części w miejscu 
połączenia gwintowego . 
Statyw można zainstalować w 
dowolnym modelu samochodu 
osobowego. 

 

 

 
Mocowanie 

urządzenia pomiarowego i kamery 

2.2. Przed zainstalowaniem 
wyregulować nakrętką [2] 
wysokość statywu, która powinna 
być o 2-4cm większa, niż 
odległość od podłogi do górnej 
krawędzi szyby przedniej. 
Wysokość reguluje się w zakresie 
od 102 do 119cm.  
Jeśli w samochodzie jest „wysoka” 
deska rozdzielcza, ewentualnie 
ustawić mocowanie wyżej, w tym 
celu należy wykręcić do końca 
uchwyt mocowania, wyciągnąć z 
obudowy, wybrać otwór na 
potrzebnej wysokości  w obudowie 
statywu i ponownie zmontować 
mocowanie. 



videoradar.eu                                                                      str. 47 

 

VIDEORADAR Sp. z o.o.                                                                                 ISKRA-VIDEO 

   

 
Dodatkowy zacisk do mocowania monitora  

 

 
2.3. Jeżeli w samochodzie planuje 
się instalację ciekłokrystalicznego 
ekranu (dodatkowa opcja), należy 
przed instalacją zamocować na 
statywie dodatkowy zacisk do jego 
mocowania: rozkręcić statyw w 
miejscu połączenia  gwintowego i 
ustanowić zacisk na potrzebnej 
wysokości.  

 

 

2.4. Przymocować statyw w 
samochodzie obok fotela 
pasażera.  W tym celu ustanowić 
dolną oporę na podłodze,  ścisnąć 
statyw i włożyć końcówki V-
dźwigni za gumową uszczelkę  
przedniej szyby. Ostrożnie opuścić 
obudowę statywu, który powinien 
mieć położenie stabilne, 
minimalnie odchylone do tyłu 
(patrz. foto i schemat instalacji).  

 

 
 

Schemat instalacji statywu w samochodzie. 
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KROK 3. INSTALACJA URZĄDZEŃ  W SAMOCHODZIE  

 

 
 

3.1. Ustawić kamerę video i urządzenie 
pomiarowe poziomo na mocowaniu statywu 
rozporowego i zakręcać nakrętkę wg 
wskazówek zegara. Nie kręcić za mocno 
podczas mocowania.  

Urządzenia “ISKRA-1”DA/60 z kamerami 
video instalują się za pomocą specjalnego 
wspornika, mającego 
podobną konstrukcję.  

Do ISKRA-1 wspornik nie jest potrzebny, 
ponieważ ma ono niezbędną konstrukcję.  

 

 

3.2. Ustawić wyświetlacz z płytą 
mocowania na statywie. Podstawowa 
wersja Urządzenia nie zawiera 
ciekłokrystalicznego wyświetlacza.  W 
celu zainstalowania należy 
poluzować zacisk i założyć główkę  
zacisku przez otwór w  płycie mocowania. 
Przed zamocowaniem wyregulować 
wysokość i kąt nachylenia płyty.   

 

3.3. Jeśli montaż w samochodzie 
wykonano prawidłowo  to urządzenie 
pomiarowe  z  kamerą będą ustawione 
przed szybą przednią i skierowane do 
przodu w kierunku ruchu radiowozu. 
Przestrzeń przed urządzeniem i kamerą 
powinna być wolna. Jeżeli przed 
urządzeniem lub kamerą znajdują się 
wycieraczki lub inne przedmioty należy 
zainstalować konstrukcję na innej 
wysokości.  

 

 

3.4. Ustalić miejsce dla USB-adapterа na 
desce rozdzielczej  przed fotelem 
pasażera. Ułożyć adapter w taki sposób, 
żeby odbiornik IR na bocznej ściance był 
dostępny dla sygnałów  pilota. USB-
adapter można zamocować na desce za 
pomocą rzepów montażowych  
«VELCRO». odbiornik 

IR pilota 
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3.5. PC (notebook) ustala się w dowolnym wygodnym miejscu (na 
przykład, na kolanach operatora lub na tylnym siedzeniu  pasażerskim). 
Notebook może stać na specjalnym stoliku samochodowym.  Przy 
dostawie stolika opis jego montażu i mocowania notebooka jest podany w 
instrukcji wyrobu.  

 
 
3.7. Podczas pracy może wyniknąć potrzeba zmiany położenia  
urządzenia pomiarowego z kamerą video (wyregulować strefę kontroli w 
pionie i w poziomie). W celu regulacji poziomu należy (patrz. schemat 
statywu) poluzować nakrętkę regulacyjną [2], odwrócić urządzenie 
pomiarowe z kamerą w potrzebne położenie i zakręcić nakrętkę [2].  

 
 
W celu regulacji pionu należy poluzować  mocowanie [4] (patrz. schemat 
statywu), odwrócić urządzenie pomiarowe z kamerą i ponownie 
zamocować Regulowanie najlepiej wykonywać przy włączonym 
urządzeniu, kiedy strefa kontroli jest widoczna na ekranie. 
 

 
 

 

KROK 4.  POŁĄCZENIE I PODŁĄCZENIE PODZESPOŁÓW 

Połączyć wszystkie podzespoły zgodnie ze schematem 
podłączenia. Podłączać Urządzenie  do złącza zapalniczki można tylko 
po podłączeniu wszystkich podzespołów!  

Uwaga!  

Urządzenie pomiarowe i kamera video mogą być dostarczone na 
życzenie klienta już zmontowane z podłączonym przewodem 
połączeniowym. W tym przypadku trzeba będzie podłączyć tylko USB-
adapter.   
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4.1. Połączyć uniwersalnym kablem 
USB-adapter, kamerę video i 
urządzenie pomiarowe. Złączkę kabla 
BNC połączyć z  kamerą  (złączka 
«VIDEO OUT»).  Włożyć złączkę RS-7 
i zasilania do wspornika, na którym 
zainstalowano urządzenie pomiarowe 
lub bezpośrednio na urządzenie 
pomiarowe (“ISKRA-1”).  
4.2. Podłączyć zaciski zasilania do 
zacisków zasilania na kamerze (do 
zamocowania zacisków potrzebny 
będzie śrubokręt. Przestrzegać 
biegunowości zasilania! 
4.3. Złączkę DB-15 uniwersalnego 
kabla włożyć do złączki «REMOTE» na 
kamerze, а złączkę RS-10 do USB-
adapter.    

 

 
4.4. Przewód USB (A-B) podłączyć 
adapter z PC.  
Ułożyć wszystkie przewody w taki 
sposób, żeby nie zakrywały 
widoczności i nie przeszkadzały w 
kierowaniu samochodem.  
 

 
“ISKRA-VIDEO” 

 
4.5. Zestawy, zainstalowane w 
samochodzie  z urządzeniem  
pomiarowymi (“ISKRA-1”) pokazano na 
rysunkach. 
 
4.6. Jeśli dodatkowo używany jest 
zewnętrzny monitor (opcjonalnie), to 
do jego podłączenia należy 
używać specjalnego kabla, będącego w 
składzie zestawu. Połączyć za 
pomocą tego kabla port S-Video na PC 
z wejściem video na wyświetlaczu 
ciekłokrystalicznym  (AV).   
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4.7. Podłączyć zasilanie do 
zapalniczki samochodowej, zaleca 
się podłączenie przez specjalne 
gniazdo zapalniczki podłączone 
bezpośrednio pod akumulator.     
 

 
Uwaga! Dostarczane Notebooki mają różne konstrukcje i lokalizacje portów. 
Lokalizacje używanych złączek i portów PC znajdują się w Instrukcji obsługi 
PC.      

 

DODATEK 2.  

RECZNE USTAWIENIE PARAMETRÓW KAMERY. 

 
Ustawić odległość ogniskową można zmieniać komputerowo lub ręcznie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu ręcznego ustawienia należy przejść do trybu sterowania 

obiektywem, który sygnalizuje czerwone światło diody "LENS". Jeśli dioda nie 
świeci się, należy kliknąć i utrzymywać przez dwie sekundy przycisk  "KEY 
MODE".  

 
 
Ustawienie odległości ogniskowej wykonywać na podstawie podglądu 

obrazu na monitorze. Zwiększenia odległości ogniskowej dokonuje się  

Rys. P 2-1. Ustawienie odległości ogniskowej obiektywu kamery 
Подстройка odległości ogniskowej  объектива камеры 

KEY MODE 

WYBÓR TRYBU  

TEL 

Zwiększenie odległości 

ogniskowej 

 

NER 

Korekcja ostrości 

Bliżej    

FAR 

Korekcja ostrości 

Dalej 

WID 

Zmniejszenie odległości 

ogniskowej 

  

LENS 

Wskaźnik trybu 
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przyciskiem "TEL", a zmniejszenia - przyciskiem "WID". Po każdej zmianie 
odległości ogniskowej automatycznie wykonuje się „ostrzenie „ obiektywu.  

 
Korekcja ogniska wykonuje się przyciskami  "FAR" (Dalej) i "NER" 

(Bliżej)   (patrz.. Rys.P2-1). 
 
W celu prawidłowej pracy z Urządzeniem oprogramowanie 

automatycznie (przy pierwszym włączeniu i użyciu kamery) dokonuje 
niezbędnych ustawień parametrów kamery.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu ręcznego ustawienia Urządzenie powinno pracować  w trybie “TV 

podgląd”. Wciśnięciem przyciskiem "KEY MODE" na tylnej ściance kamery  
(Rys. P2-2)  wygasić diodę wskaźnika "LENS".  

 

 IRIS 
     BLC 

 AGC-SENS  
    COLOR 
     APC 
     LENS 
     REV 
     POSITION 
     ID 
     P 

W celu otwarcia głównego menu 
kamery video kliknąć i przytrzymać 
przycisk "ENT" (Potwierdzenie 
podłączenia) w ciągu 2 sekund. Nad 
obrazem na monitorze  pojawi się menu 
kamery video (Rys. P2-3). 

Wybór pozycji menu wykonuje się za 
pomocą przycisków "UP" (do góry), 
"DN" (w dół) i potwierdza się 
przyciskiem "ENT". 

Rys. Р2-3. Główne menu kamery 
 

 
W celu ustawienia kamery należy otworzyć pozycje menu, zaznaczone 

na rysunku P2-3 strzałką ,  czyli pozycje "IRIS" (ustawienie przysłony i 

Rys. P 2-2. Przyciski sterownika kamery 

управления камерой 

KEY MODE 

WYBÓR TRYBU  

ENTER     Zatwierdzenie      UP   przejście do góry lub w 

prawo  

DOWN  przejście w dół  lub 

w lewo 

PEI 

Kasuj, wyjście 
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czasu naświetlania) i "AGC - SENS"  (ustawienie czułości ).  W tych 
podpunktach parametry należy ustawić tak, jak pokazano na Rys. P2-4.  

Wybrany parametr zaznaczyć na ekranie strzałką " ". Potwierdzenia 
wybranego ustawienia dokonać wciśnięciem przycisku "ENT". 

 
 
Przejście do następnej pozycji wykonać za pomocą przycisku "PEI".  

Pozostałe ustawienia kamery pozostają bez zmian. 
Wyjście z menu kamery video odbywa się za pomocą wciśnięcia w ciągu  

sek. przycisku "PEI". Po wyjściu z menu i wyłączeniu kamery ustawienia będą 
zachowane.  

 
IRIS 
 

PEAC   OFF 

                 ON     A - - - -  - - - - P 

ALC      AUTO   - - - - -  - - -  

                 FIX        - - - -  - - - - 

AES          AUTO   - - - -  - - - - 

              FIX           1/1000 

  AGC-SENS 
 

Freeze     Field 
                    Frame 

Freeze     OFF 
                    ON 

Priority    AGC 
                    SENS 

AGC            AUTO  - - - - - - - - 
SENS          AUTO   - - - - - - - -  

 
Rys. Р2-4.  Parametry  kamery video 

 
Przy pierwszym użyciu oprogramowania „KADR-1” do kamery  
(regulacja jasności lub odległości ogniskowej kamery) wykonuje 
się automatyczne ustawienie przysłony, czasu naświetlania i 
czułości kamery video. Priorytetowymi są parametry fabryczne, 
dlatego w przypadku zmiany wyżej wymienionych parametrów  za 
pomocą ręcznego ustawienia, będą one automatycznie 
przywrócone.  

 

DODATEK 3.  

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA   

 
Urządzenie dostarcza się z zainstalowanym oprogramowaniem, 

jednakże, w przypadku wymiany PC zachodzi potrzeba instalacji  
oprogramowania „KADR-1”. Instalacja oprogramowania wykonuje się z CD, 
wchodzącego w skład kompletacji dostarczonego urządzenia. Należy 
przestrzegać następującego porządku instalowania: 

 
 

3.1. Uruchomić program instalacyjny “Kadr-1 Setup”  
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3.2. Dalej postępować zgodnie z wskazówkami programu.   
 

  
 

        
 
 

3.3. Podczas instalacji sterownika urządzenia “AVerDVD EZMaker USB 
2.0 Driver”. Kliknąć “Next” w celu jego zainstalowania.  

 
 

3.4. Po prawidłowym zainstalowaniu program wymaga podłączenia 
urządzenia. Zignorować  ten komunikat i kliknąć OK.  
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3.5. Potwierdzić instalację sterownika za pomocą przycisku Finish.  

 
 

3.6. Następnie instaluje się program DirectX. W otwartym oknie wybrać 
pozycję „Akceptuję warunki niniejszego porozumienia” i kliknąć 
przycisk «Dalej»  

 
 

3.7. W celu kontynuacji instalacji DirectX kliknąć przycisk «Dalej»  

 
 
 

3.8. Potwierdzić zakończenie instalacji przyciskiem  «Zakończ»  
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3.9. Po zakończeniu pracy instalatora programu „KADR-1”, kliknąć OK w 
celu zakończenia instalacji.  
 

 
 

3.10. Uruchomić program “drivera” urządzenia “AVerDVD EZMaker USB 
Plus”  

 
 

3.11. Pojawi się okno instalacji drivera. Kliknąć «Next»  
 

 
 
 
 
 
 
 

3.12. Poczekać na otwarcie okna z napisem «Please plug in your devide 
now!!»  
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3.13. Podłączyć zasilanie USB-adapterа  
3.14. Poczekać na zmianę żółtego światła na czerwone na adapterze  
3.15. Podłączyć USB-adapter do jednego z portów USB komputera i 

kliknąć przycisk «OK» w oknie z napisem «Please plug in your 
devide now!!».  

3.16. Jeśli instalacja wykonuje się pod Windows XP, może ukazać się 
następne okno. W tym przypadku należy wybrać pozycję “Nie, nie 
teraz”  

 

 
 

3.17. Przy instalacji drivera urządzenia “Simicon Kadr-1K USB adapter” 
postępować zgodnie z następującymi wskazówkami  

 
a. Wybrać pozycję «Instalacja z wskazanego miejsca » i kliknąć «Dalej»  
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b. W parametrach poszukiwania i instalacji odhaczyć punkt «Włącz 
następne miejsce poszukiwań» i wybrać katalog “C:\Drivers\USB Kadr-
1K adapter driver”. Nacisnąć przycisk «Dalej»  

 

 
 

 
 

 
c. W otwierającym się oknie należy kliknąć  «Kontynuuj»  

 

 
 
 

d. Nie zapomnij potwierdzić instalację przyciskiem «Zakończ»  
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3.18. W celu instalacji wszystkich sterowników USB-adapterа powtórzyć 

działania z punktu 3.17 dla każdego zlokalizowanego urządzenia.  
3.19. Po instalacji wszystkich sterowników dla wszystkich urządzeń w 

otwierającym się oknie kliknąć «Zakończ».  
 

 
3.20. Komputer prawidłowo zakończy pracę programu Windows 

ponownie uruchomi się.  
3.21. Powtórzyć punkty 3.13-3.17 dla każdego z portów USB komputera 

(możliwie, że instalacja innych  portów USB odbędzie 
się automatycznie)  

3.22. Upewnić się! Przy podłączonym USB-adapterzе do jednego z  
portów USB komputera dioda na adapterze świeci się na zielono.  

3.23. Uruchomić program “KADR-1” 
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3.24. W celu prawidłowego obrazu wybrać w menu «Ustawienia» 
pozycję «Ustawienia video»  

 

 
 
 
3.25. W otwierającym się oknie wybrać dialog «Video Capture Filter» i 

kliknąć «Pokaż dialog »  
 

 
 
 
 

 
3.26. W otwierającym się oknie otworzyć zakładkę «Image».  Należy 

wybrać punkty «PAL» i «Composite Video» (W niektórych 
przypadkach możliwe jest dostawa Super VHS kamer video. Do 
pracy z tymi kamerami należy wybrać punkt «S-Video»).  

 

 
 

3.27. Kliknąć “OK”. Obraz powinien być widoczny.  
Jeśli w niektórych wersjach oprogramowania okno «Właściwości» w 
wyniku nieprawidłowej pracy Systemu Operacyjnego Windows nie 
zamknie się automatycznie, należy wyjść z programu przez menedżera 
zadań i zamknąć program w trybie awaryjnym (patrz w uwagach). 
3.28. Zamknąć program.  



videoradar.eu                                                                      str. 61 

 

VIDEORADAR Sp. z o.o.                                                                                 ISKRA-VIDEO 

   

3.29. Powtórzyć działania z punktów 3.23 - 3.27 dla każdego portu USB 
komputera.  

3.30. Program jest gotowy do pracy.  
 
Uwaga. Awaryjne zamknięcie programu „KADR-1”  
1. Nacisnąć na klawiaturze komputera jednocześnie trzy klawisze: Alt + 

Ctrl + Del  
2. W otwierającym się oknie programu «Menedżer  zadań  Windows» 

jeden raz kliknąć lewym klawiszem myszy na napis  
„KADR-1”  i kliknąć  polecenie «Usunąć zadanie »  

 
3. Poczekać kilka sekund do pojawienia się okna «Zakończenie 

programu– KADR-1.  
4. W następnym oknie kliknąć «Zakończ teraz».  

 

 
 

5. Program «KADR-1»K zamknie się.  
6. Przy niektórych ustawieniach  Windows`a  może pojawić się okno 

«Wysyłanie raportu», w którym należy  kliknąć «Nie wysyłaj»  
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7. Zamknąć program « Menedżer zadań Windows» kliknięciem  na 
krzyżyk w prawym górnym rogu  programu.  

 
 

 
 
 

 
 


