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1. Ładowanie
Przed pierwszym użyciem proszę zainstalować i naładować wbudowaną baterię termojonową następującymi sposobami:
1) Podłączenie do komputera: podłącz kabel USB do gniazda komputera
2) Użycie adaptera sieciowego: podłącz kabel USB do wtyczki ładowarki do gniazda sieciowego
2. Uruchomienie urządzenia:
Zainstaluj kartę pamięci wkładając ja w slot aparatu. Aby uruchomić naciskamy i przytrzymujemy ok. 3 sek klawisz on/off. Do przełączania
trybu pracy kamery pomiędzy kamera, aparat,dyktafon, przeglądanie zdjęć służy klawisz M.
Za każdym razem jak włączymy kamerkę za pomocą przycisku on/off lub podłączymy do zasilania kamerka zaczyna automatycznie
nagranie Video.
Aby przejść w tryb robienia zdjęc naciskamy klawisz M na wyświetlaczu pojawi się ikonka aparatu, aby wykonać zdjęcie naciskamy klawisz
ok.
Aby zmienić tryb pracy kamery za każdym razem używamy klawisza M.
3. Tryb setup
W każdym z trybów pracy zawsze dostępne jest menu ustawień danego trybu pod klawiszem menu. Po naciśnięciu klawisza menu na
ekranie pojawia się nam lista dostępnych ustawień dla danego trybu. Aby zmienic dany parametr ustawienia przesuwamy się strzałkami i
zatwierdzamy klawiszem ok. Aby zmienić daną całą stronę menu naciskamy klawisz M.
4. Zmiana języka:
Włączymy urządzenie, naciskamy menu/mode strzałkami wybieramy language i następnie odpowiedni język.
Rozwiązywanie problemów.
Jeśli urządzenie zaczyna działa niezgodnie z normą zresetuj kamerę, wkładając na parę sekund coś cienkiego do otworu podpisan ego
RESET.
Środki ostrożności
Temperatura działania: proszę używać w normalnych temperaturach i zapobiegać użyciu w zmiennych temp.
Wilgotność: proszę używać przy normalnej wilgotności. Nie wystawiać urządzenia na wilgoć lub na deszcz.
Nie wystawiaj słuchawek na działanie słońca lub innego silnego źródła światła. Może to spowodować uszkodzenie .
Wymagania czystości: proszę nie używać urządzenia w warunkach dużego zakurzenia
Proszę nie wrzucać urządzenia do ognia, może to spowodować eksplozję

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.

