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UWAGA: w celu nagrywania urządzenie musi zostać wyposażone w kartę pamięci microSD. 
 
Nagrywanie wideo (uruchamiane ręcznie) 

1. Włącz urządzenie przyciskając przez chwilę przycisk ON/OFF (diody LED powinny zmienić 

kolor na niebieski). 

2. Naciśnij krótko przycisk nagrywania REC by rozpocząć nagrywanie. 

3. Naciśnij ponownie przycisk REC by zakończyć nagrywanie. 

4. Nagrania są zapisane i dostępne na karcie pamięci i można je odtworzyć po podłączeniu 

urządzenia przez kabel USB. 

 

Wykonywanie zdjęć 

1. Włącz urządzenie przyciskając przez chwilę przycisk ON/OFF (diody LED powinny zmienić 

kolor na niebieski). 

2. Zmień tryb pracy na fotografowanie przytrzymując przycisk MODE przez ok. 3 sekundy (co 

zostanie zasygnalizowane mruganiem diod kolorem niebieskim) 

3. Od teraz krótkie przyciśnięcie przycisku REC powoduje wykonanie zdjęcia. 

4. Zjęcia są  zapisane na zainstalowanej karcie pamięci i dostępne po podłączeniu urządzenia 
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do komputera. 

 

Funkcja HDMI 

Urządzenie pozwala na odtwarzanie nagrań lub zdjęć poprzez kabel HDMI podłączony do 

telewizora. Po podłączeniu za pomocą załączonego kabla uruchom urządzenie przyciskiem ON/OFF. 

Na ekranie telewizora powinno pojawić się menu urządzenia. Zmieniamy opcję przyciskami MODE i 

klawiszami wyboru. Potwierdzenie danej akcji – przycisk REC. 

 

Ładowanie urządzenia: 

Aby naładować urządzenie podłącz je do gniazda USB komputera lub standardowej ładowarki z 

gniazdem USB. Czas ładowania - ok. 3,5 godziny. 

 

 

Uwaga: 

Aby zadbać o dobrą wydajność urządzenia prosimy nie używać go w miejscach o dużej wilgotności, 

bezpośrednim narażeniu na wysoką lub niską temperaturę oraz miejscach w których występują 

duże ilości pyłów lub kurzu. 

 

Do czyszczenia urządzenia używaj specjalnych akcesoriów. Nie naprawiać samodzielnie urządzenia. 

W przypadku nieprawidłowego działąnia skontaktuj się z wskazanym centrum pomocy. 

Prosimy używać kamery w dobrze oświetlonych miejscach.  
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