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Szybki kontakt 

12 426 46 12 

 

 

W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję 

obsługi. Poniższe informacje opisują właściwy i bezpieczny sposób korzystania z produktu.  

OSTRZEŻENIE!  

Zabrania się demontowania lub wprowadzania zmian w zakresie jakiejkolwiek części produktu. 

Niniejsza instrukcja nie zawiera żadnych informacji na temat demontażu lub modyfikacji 

jakiejkolwiek części produktu.  

Nie należy zanurzać tego produktu w wodzie lub innej cieczy. W przypadku wylania wody lub 

innych płynów na niniejszy produkt, należy odłączyć go od zasilania, wyłączyć oraz odpiąć od 

innych urządzeń np. komputera (jeśli dotyczy). W przeciwnym razie płyn może spowodować 

zwarcie połączeń elektrycznych co może doprowadzić do pożaru. Podobnie nie należy dotykać 

produktu mokrymi rękami.  

Nie należy umieszczać produktu w pobliżu ognia lub w miejscach o wysokiej temperaturze. Nie 

należy umieszczać produktu w miejscach  dużego zapylenia lub zakurzenia. Urządzenie nie jest 

odporne na wstrząsy lub drgania, więc umieszczanie urządzenia w miejscach narażonych na 

nadmierne lub długotrwałe wstrząsy może spowodować jego uszkodzenie. 

Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł zakłóceń elektromagnetycznych gdyż może 

to poodować wadliwe działanie lub błąd danych lub nawet utratę danych zapisanych w pamięci 

urządzenia.  
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SZYBKI START 

 

1. Podłącz kamerę do ładowania. Kabel USB znajdujący się wewnątrz torebki umieść w 

złączu komputera.  Aby w pełni naładować kamerę należy podłączyć ją na ok. 8 

godzin do komputera lub ładowarki USB. 

2. Odłącz kamerę od zasilania. 

3. Przełącz przełęcznik w pozycję I. 

4. Przytrzymaj przycisk A na pilocie w celu wprowadzenia kamery w stan oczekiwania. 

Dioda sygnalizacyjna powinna zamrugać dwukrotnie. 

Zamaskowany 

obiektyw 

Włącznik  

/wyłącznik 

kamery 

Dioda 

sygnalizacyjna 

LED 
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5.1.    - Aby rozpocząć nagrywanie wideo naciśnij krótko przycisk B.  

Aby zakończyć nagrywanie naciśnij przycisk B ponownie. 

- Aby zrobić zdjęcie naciśnij jednokrotnie przycisk C. Ponowne naciśnięcie tego 

przycisku ponowi wykonanie zdjęcia, 

- Aby rozpocząć nagrywanie w trybie aktywacji ruchem naciśnij krótko przycisk C. 

Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje zakończenie nagrywania. 

 

 

Niski poziom poziom naładowania baterii sygnalizowany jest kilkakrotnymi wibracjami. 

 

 

Odtwarzanie nagrań 

W celu odtwarzania nagrań podłącz kabel USB do komutera. Urządzenie zostanie 

rozpoznane jako dysk zewnętrzny gdzie w folderze DCIM można będzie znaleźć nagrane 

wideo i zdjęcia. 
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