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Tryb ręczny: 

1. Wejdź do trybu wideo podczas gdy urządzenie jest wyłączone. 

2. Przytrzymaj przycisk OFF/ON (włącznik) dopóki nie zaświeci się żółta dioda. 

3. Przytrzymaj przycisk Wideo/Aparat dopóki żółta dioda nie zamruga trzy razy. 

4. Gdy dioda zgaśnie i będziesz w trybie wideo, użyj przycisku Wideo/Aparat  by zatrzymać i zapisać 

nagrany film. Przytrzymanie przycisku Włącznik spowoduje wyłączenie urządzenia 

 

Tryb aparatu: 

1. Wejdź do trybu aparatu podczas gdy urządzenie jest wyłączone. 

2. Przytrzymaj Włącznik dopóki nie zaświeci się żółta dioda. 

3. Wciśnięcie przycisku Wideo/Aparat spowoduje teraz zrobienie zdjęcia. Pojedyncze wciśnięcie 

spowoduje zrobienie jednoego zdjęcia. Przytrzymanie Włącznika spowoduje wyłączenie urządzenia. 
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Sygnały świetlne (żółta dioda): 

a) podczas ładowania - dioda jest zaświecona i gaśnie po pełnym naładowaniu baterii 

b) podczas podłączania do komputera przez wejście USB - dioda wolno mruga 

c) w trybie ręcznym: 

 1. urządzenie w gotowości (ale nie nagrywające) - zapalona dioda 

 2. pełna karta pamięci - zapalona dioda 

 3. niski poziom baterii - dioda wolno mruga 

 

Ustawianie czasu urządzenia: 

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w pracy z urządzeniem, powinieneś dokładnie i precyzyjnie 

ustawić jego czas. Dzięki temu, będziesz znać godzinę konkretnego wydarzenia na nagranym filmie 

wideo czy też zdjęciu. W celu ustawienia czasu urządzenia, używając portu USB wejdź na jego kartę 

pamięci i utwórz tam nowy plik tekstowy (najlepiej w Notatniku). Nazwij go "SetTime" (bez 

cudzysłowia), a w środku wpisz jedynie datę i czas w formacie rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, 

sekunda. Na przykład, jeśli wiesz, że zaczniesz nagrywanie 12 września 2009 roku, o godzinie 15:10, 

wpisz "2009.09.12 15:10:00". Zapisz plik na karcie pamięci i gotowe! Urządzenie będzie samemu 

kontrolować czas, dzięki czemu wszystko pozostanie w idealnej synchronizacji. 

 

 

 

UWAGA: nagrywanie lub podsłuchiwanie osób bez ich zgody jest niezgodne z prawem. 
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