Instrukcja szybkiego startu dla kamery sportowej
o nazwie Helmet Camera
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Otwórz pokrywę baterii (Battery cover & SD card slot) i włóż
zgodnie z oznaczeniem 2 szt baterii 1,5V AAA. Upewnij się,
że plus i minus baterii jest włożony zgodnie z oznaczeniem
plus i minus w kamerze. Niepoprawne włożenie baterii
może uszkodzić kamerę.
Włóż kartę SD. Kartę należy włożyć ściętym końcem do
środka. Ścięty koniec powinien być z prawej strony patrząc
od tyłu kamery tj. od strony z której wkłada się kartę i
baterię. Aby wyciągnąć kartę należy ją najpierw delikatnie
nacisnąć, a gdy się wysunie można ją wyciągnąć.
Naciśnij przycisk „Power on”. Pojawi się znak kamery na
wyświetlaczu LCD, wskaźnik naładowania baterii oraz
numer nagrania. W tym czasie światło lasera będzie migać.
Kamera jest włączona.
Aby rozpocząć nagrywanie należy powtórnie nacisnąć
przycisk „Power on”. Po włączeniu nagrywania światło
lasera przestanie migać, a na wyświetlaczu będzie pulsował
wskaźnik nagrywania. Pojawi się także kolejny numer
nagrania. Jest to znak, że nagrywanie jest w toku.
Nagrywanie skończy się automatycznie gdy skończy się
pojemność karty lub gdy w momencie nagrywania zostanie
naciśnięty ponownie przycisk „Power on”.
Aby ponownie zacząć nagrywać naciśnij znowu przycisk
„Power on”
Aby wyłączyć kamerę wciśnij i przytrzymaj przycisk „Power
on” przez około 5sec aż do usłyszysz pojedynczy sygnał
dźwiękowy. Kamera wyłączy się także gdy przez minutę od
włączenia lub zastopowania nagrania nie uruchomisz
kolejnego nagrania.
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Uwaga!
Długość filmów, które można nagrać zależy od wielkości karty
SD.
Pamiętaj, że ten model kamery nie ma wbudowanej pamięci,
dlatego karta SD jest konieczna aby nagrywać.
Aby wyciągnąć baterie kamera musi być wyłączona.
Laser służy do wskazania kierunku nagrania. Nie wolno
kierować lasera prosto w oczy.
Do kamery jako akcesoria załączony jest pasek z uchwytem do
montażu oraz kabel USB do zgrywania filmów na komputer.
Kask, baterię ani inne akcesoria nie są na wyposażeniu kamery i
należy je dokupić osobno. Kamera obsługuje karty SD do 32GB
pojemności.
W celu zapewnienia długiego nagrywania należy wkładać nowe
baterię tego samego typu. Zużyte baterię należy niezwłocznie
usunąć z kamery.
Aby usunąć nagrania należy nacisnąć przycisk „Delete button”
raz. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Następne
naciśnięcie tego przycisku spowoduje usunięcie ostatniego
nagrania, natomiast przytrzymanie skasuje wszystkie nagrania.
Aby odtworzyć nagranie należy wybrać jeden ze sposobów:
1. Wyciąg kartę SD z kamery i połącz ją z komputerem PC przez
czytnik kart SD. Nagrania mogą być obsługiwane z czytnika kart.
2. Nie wyciągaj karty SD z kamery. Podłącz kabel USB do
kamery i do komputera PC. Teraz możesz obsługiwać nagrania.
Importer:
Fire Stanisław Kurtyka
PL. Kazimierza Wlk. 14
32-800 Brzesko
www.fire.pl

Uwaga!
Długość filmów, które można nagrać zależy od wielkości karty
SD.
Pamiętaj, że ten model kamery nie ma wbudowanej pamięci,
dlatego karta SD jest konieczna aby nagrywać.
Aby wyciągnąć baterie kamera musi być wyłączona.
Laser służy do wskazania kierunku nagrania. Nie wolno
kierować lasera prosto w oczy.
Do kamery jako akcesoria załączony jest pasek z uchwytem do
montażu oraz kabel USB do zgrywania filmów na komputer.
Kask, baterię ani inne akcesoria nie są na wyposażeniu kamery i
należy je dokupić osobno. Kamera obsługuje karty SD do 32GB
pojemności.
W celu zapewnienia długiego nagrywania należy wkładać nowe
baterię tego samego typu. Zużyte baterię należy niezwłocznie
usunąć z kamery.
Aby usunąć nagrania należy nacisnąć przycisk „Delete button”
raz. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Następne
naciśnięcie tego przycisku spowoduje usunięcie ostatniego
nagrania, natomiast przytrzymanie skasuje wszystkie nagrania.
Aby odtworzyć nagranie należy wybrać jeden ze sposobów:
1. Wyciąg kartę SD z kamery i połącz ją z komputerem PC przez
czytnik kart SD. Nagrania mogą być obsługiwane z czytnika kart.
2. Nie wyciągaj karty SD z kamery. Podłącz kabel USB do
kamery i do komputera PC. Teraz możesz obsługiwać nagrania.
Importer:
Fire Stanisław Kurtyka
PL. Kazimierza Wlk. 14
32-800 Brzesko
www.fire.pl

