Veiksmo kamerų
VARTOTOJO VADOVAS
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BENDROJI DALIS
Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote,
kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje.
Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki
garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną.
Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.
Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis,
jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje
nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.
Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį,
nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu
vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu
pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių.
Jeigu prietaisu
nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be
suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį
paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros
tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos
šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu
būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas
maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių
daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už
laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš
maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir
švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS
Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA
Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos
valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos
šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.
Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame
teisę daryti šiuos pakeitimus.
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PASTABOS PRIEŠ NAUDOJIMĄ
•
•
•
•
•

Naudokite aukšto įrašymo greičio ne žemesnės kaip 10 klasės atminties kortelę.
Prietaisas palaiko atminties korteles iki 32 GB talpos.
Prieš naudojimą suformatuokite atminties kortelę.
Pirma įdėkite kortelę ir tik po to įjunkite prietaisą.
Atkreipkite dėmesį į kortelės įdėjimo poziciją. Nebandykite įdėti kortelės naudodami
jėgą.
Pasirūpinkite, kad prietaiso krovimo lizdas būtų pritvirtintas taip, kad jokia apkrova
ar tempimas netektų jungties lizdui.
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Įjungimas / išjungimas
Įjungti veiksmo kamerą paspauskite Įjungimo / išjungimo mygtuką.
Išjungti veiksmo kamerą paspauskite ir palaikykite Įjungimo / išjungimo mygtuką.

Rėžimų keitimas
Įjunkite veiksmo kamerą ir pakartotinai spauskite Rėžimo pasirinkimo mygtuką, kad
galėtumėte keisti rėžimus į „Filmavimas“, „Fotografavimas“, „Greitas fotografavimas“,
„Time Lapse“, „Nustatymai“.
Filmavimas – Filmuoti vaizdo medžiagą.
Fotografavimas – Nufotografuoti vieną kartą.
Greitas fotografavimas – Nufotografuoti daugiau nei vieną kartą.
Time Lapse – Serija nuotraukų, kurios sujungiamos į vieną įrašą, bei išgaunamas didelių
intervalų vaizdo įrašas.
Nustatymai – nustatyti veiksmo kameros parametrus, rezoliucija ir kitus parametrus.

Nustatymai
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Video Resolution (vaizdo rezoliucija) – galite pasirinkti norimą vaizdo įrašo
rezoliuciją. Rekomenduojama rinktis aukščiausią formatą, norint išgauti
aukščiausios kokybės vaizdo įrašą arba žemesnį formatą, norint sutaupyti vietos
atminties kortelėje.
Looping Video / Cycling Recording (ciklinis įrašymas) – įjungus šią funkciją,
vaizdo įrašai bus dalinami į pasirinkto ilgumo įrašus, o išnaudojus visą atminties
kortelės talpą, iš atminties kortelės bus automatiškai trinami seni įrašai ir vietoje jų
įrašomi nauji (įrašai bus trinami ir keičiami naujais ratu). Pasirinkus šią funkciją,
užrakinti vaizdo įrašai nebus trinami.
Time Stamp (data) – vaizdo įraše bus matoma / nebus matoma data.
HDR (pagerintas naktinis matymas) – įjungus šią funkciją, kamera filmuodama
tamsius ir šviesius vaizdus gali sujungti į vieną kadrą, siekiant išgauti aiškiausią
vaizdą esant prastam apšvietimui.
Exposure (išlaikymas) – veiksmo kameros jutiklį pasiekiančios šviesos kiekio
matmuo, kuris lemia, kiek šviesus ar tamsus atrodys vaizdas. (Funkcija
pažengusiems).
Photo Resolution (nuotraukos rezoliucija) – galite pasirinkti norimą nuotraukos
rezoliuciją. Rekomenduojama rinktis aukščiausią formatą, norint išgauti
aukščiausios kokybės nuotraukos kokybę arba žemesnį formatą, norint sutaupyti
vietos atminties kortelėje.
Recording (garso įrašymas) – galite pasirinkti, kad vaizdo įrašo metu būtų
įrašomas / neįrašomas garsas.
Burst Photo (greitas fotografavimas) – galite pasirinkti, kiek kadrų nuotraukų bus
fotografuojama, naudojant greito fotografavimo funkciją.
Time Lapse (serija nuotraukų) – galite pasirinkti kas kiek sekundžių bus daroma
nuotrauka, siekiant išgauti tankesnių / retesnių intervalų vaizdo įrašą.
Continous Lapse (pastovus fotografavimas) – galite įjungti / išjungti pastovų
fotografavimą, kol rankiniu būdu išjungsite fotografavimą.
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License Plate (valstybinis numeris) – galite pasirinkti, kad vaizdo įraše būtų /
nebūtų žymimas automobilio valstybinis numeris.
Gravity Sensor / G Sensor – įjungus šią funkciją, įvykus avarijai, veiksmo kamera
fiksuos smūgi ir automatiškai pradės filmuoti užrakindamas vaizdo įrašą, taip
apsaugodamas jį nuo pašalinimo.
Parking Guard – įjungus šią funkciją, prietaisui esant išjungtam, jis reaguos į išorinį
sukrėtimą ir automatiškai pradės filmuoti. Filmavimas automatiškai bus baigtas po
30-ies sekundžių.
Motion Detection (judesio daviklis) – įjungus šią funkciją, registratoriui esant
budėjimo rėžimu, jis automatiškai reaguos į jo matymo lauke atsiradusį judesį ir
pradės vaizdo įrašą.
Power Frequency (dažnis) – galite keisti filmavimo dažnį (Funkcija
pažengusiems).
Language (kalba) – galite pakeisti prietaiso menių kalbą.
Date & Time (data ir laikas) – galite nustatyti prietaiso datą ir laiką.
Sound Indicator / Beep Sound (indikacinis garsas) – galite įjungti / išjungti
indikacinį garsą, kuris girdimas spaudžiant mygtukus.
Upside Down (apverstas vaizdas) – galite įjungti / išjungti apverstą prietaiso
vaizdą.
Screen Saver / Auto Power Off (energijos taupymas) – automatinis ekrano
išjungimas, siekiant sutaupyti akumuliatoriaus įkrovą.
Power Saver (energijos taupymo laiko nustatymas) – laiko intervalas, po kurio
nenaudojant kameros, ji bus automatiškai išjungiama, siekiant sutaupyti
akumuliatoriaus įkrovą.
TV Out / TV Mode (TV rėžimas) – galite nustatyti kokiu rėžimu bus perduodamas
vaizdas prietaisą prijungus prie televizoriaus.
Format (formatavimas) – atminties kortelės formatavimas. Pastaba: visi failai bus
ištrinti!
Reset (atstatymas) – gamyklinių veiksmo kameros nustatymu atstatymas.
Version (versija) – veiksmo kameros versija.
LCD Brightness (apšvietimas) – ekrano apšvietimo ryškumo pasirinkimas.

Krovimas
Akumuliatoriaus krovimui naudokite 1A USB Kroviklį ir komplekte esantį USB laidą.
* Trečių šalių krovikliai ir laidai gali būti netinkami naudojimui.
* Krovimo laikas: iki 5 valandų.

Nuotolinis valdymo pultelis
Nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti kameros filmavimą / fotografavimą.
Norėdami pradėti filmavimą: spustelėkite raudonąjį pultelio mygtuką.
Norėdami nufotografuoti: spustelėkite pilkąjį pultelio mygtuką.
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Kameros prijungimas prie telefono naudojant WiFi ryšį
Kameros sujungimui su telefonu, reikalinga speciali programėlė, kurią galite parsisiųsti iš
Google Play arba Apple Store parduotuvių. Jūsų kameros programinę įrangą galite
patikrinti mūsų internetiniame puslapyje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parsisiųskite programėlę į išmanųjį telefoną.
Įjunkite veiksmo kamerą.
Įsitikinkite, kad kamera yra filmavimo / fotografavimo rėžime.
Paspauskite mygtuką „Į apačią“, arba „į viršų“, kad įjungti WiFi sąsają.
Išmaniajame įrenginyje prisijunkite prie kameros WiFi tiklo.
Įveskite slaptažodį, kuris rodomas kameros ekrane (dažniausiai: „1234567890“;
„12345678“).
7. Įjunkite programinę įrangą.
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