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Uwagi
Kamera jest wyposaża nona w baterię litowo-jonową, nie korzystaj w środowisku zagrożonym ogniem lub wybuchem, nie wkładaj do
ognia, ponieważ może łatwo wybuchnąć. Uważaj na kamerę, aby nie miała kontaku z wodą lub piaskiem. Trzymaj urządzenie zdala od
kurzu, nie wystawiaj na słońce, promienie mogą uszkodzić kamerę.
Ładowanie
Kiedy bateria jest słaba, podłącz kamerę do komtura lub ładowarki USB. Kiedy bateria jest ładowana, niebieska dioda (CHARGE) świeci, gdy
bateria jest już w pełni naładowana, dioda gaśnie
Instalacja karty MicroSD
Zestaw nie posiada karty MicroSD. Włóż zakupioną kartę odpowiednią stroną, powinna wejść gładko. Jeśli napotkasz opór, a karta nie jest
jeszcze w środku upewnij się, że wkładasz ją odpowiednią stroną. Wyłącz kamerę, gdy wkładasz kartę
a. Robienie zdjęć
Włóż kartę SD, suwak wybory trybu przesuń do góry, naciśnij dłużej przycisk zasilania. Pojawi się ekran powitalny, po chwili
zniknie i pojawi się widok z kamery. Przyciskiem nagrywania możesz zrobić zdjęcie. Przyciskami nawigacji możesz regulować
zoomem.
Aby wejść do ustawień, naciśnij przycisk M. Klawiszami nawigacji wybierz daną opcję. Przycisk M zatwierdza wybór. Naciśnięcie
przycisku nagrywania wychodzi z menu. Naciśnięcie przycisku zasilania powoduje przeniesienie do drugiej zakładki opcji.
b. Nagrywanie
suwak wybory trybu przesuń na środek, naciśnij dłużej przycisk zasilania. Pojawi się ekran powitalny, po chwili zniknie i pojawi się
widok z kamery. Przyciskiem nagrywania możesz zrobić zacząć i zatrzymać nagrywanie.
Aby wejść do ustawień, naciśnij przycisk M. Klawiszami nawigacji wybierz daną opcję. Przycisk M zatwierdza wybór. Naciśnięcie
przycisku nagrywania wychodzi z menu. Naciśnięcie przycisku zasilania powoduje przeniesienie do drugiej zakładki opcji.
Przyciskami nawigacji możesz regulować zoomem.
c.
Odtwarzanie
suwak wyboru trybu przesuń na dół. Wybierz nagranie lub zdjęcie to przeglądania klawiszami nawigacji. Przyciskiem M wejdziesz
do opcji, gdzie możesz np. usunąć dany plik lub wszystkie, nałożyć efekt lub uruchomić tryb slajdów
Połączenie z komputerem
Połącz kamerę do komputera poprzez kabel USB, włącz zasilanie w kamerze. W komputerze pojawi się informacja o znalezieniu nowego
dysku. Możesz stamtąd kopiować nagrane filmy i zdjęcia na dysk w komputerze

Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

