INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
- !!!! UWAGA: Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej
36 miesiąca życia z powodu ryzyka zadławienia.
- !!!! UWAGA: Zawsze należy chronić urządzenie przed upadkiem i
uderzeniami.
- Zachowaj odpowiednią odległość od obiektów, które generują silne pole
magnetyczne lub fale radiowe, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub
wpłynąć na jakość dźwięku i obrazu.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym (w temperaturze
pokojowej) miejscu suchym i wolnym od kurzu oraz nigdy nie wystawiać
go na działanie wysokich temperatur lub stałego bezpośredniego światła
słonecznego.
- W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, dymu lub
nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z urządzenia, należy
natychmiast odłączyć je od kabla ładującego i wyjąć baterię, aby uniknąć
pożaru.
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- !!!! UWAGA: Przed użyciem kamery w wodzie należy upewnić się, że
wszystkie pokrywy i zamknięcia kamery i obudowy podwodnej są
zamknięte i uszczelnione.
- Po użyciu w słonej lub chlorowanej wodzie należy oczyścić obudowę i
pozostawić ją do wyschnięcia.
- Urządzenie nie powinno być narażone na działanie wysokich temperatur
i wilgotności, aby zapobiec kondensacji pary wodnej wewnątrz obudowy
lub za obiektywem.
- Po użyciu pod wodą, obudowę należy pozostawić otwartą, aby uniknąć
kondensacji.
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MONTAŻ KAMERY

ROZPOCZYNANIE

Przymocuj kamerę do kasku, narzędzia bądź
ekwipunku.

Włącz kamerę i naciśnij kilkukrotnie przycisk
Zasilania/Trybu, by przejść do żądanego trybu
kamery.

NAGRYWANIE WIDEO
720p 30fps/VGA 30fps

ODTWARZANIE
Oglądaj swoje klipy wideo i
zdjęcia na ekranie.

USTAWIENIA
Prosze nacisnąć przycisk „W Dół”
aby uzyskać dostęp do ustawień:
Ustawienia Wideo, Ustawienia Zdjęć i
Ustawienia Systemowe

Naciśnij kilkukrotnie przycisk Migawki/Wyboru,
by przejść do żądanego ustawienia.

USTAWIENIA ZDJĘĆ

Użyj przycisków W Górę lub W Dół by przemieszczać
się między opcjami ustawień oraz naciśnij Przycisk
Migawki/Wyboru, by wybrać żądaną opcję.

USTAWIENIA WIDEO
1) HD 720p* 30fps (*interpolowane)
480p (640x480) 30fps

1) Rozdzielczość: 5M*/3M*/2M*/1M*/VGA (*interpolowane)
2) Pojedyncze ujęcie: Wyłączone/Włączone
3) Zdjęcia sekwencyjne: Wyłączone/Włączone
4) Film poklatkowy: Wyłączone/2s/10s

USTAWIENIA SYSTEMOWE

2) Znacznik daty: Wyłączony/Data i Czas
3) Ekspozycja:
+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania
wideo - 29 minut, kamera automatycznie wyłączy
się. Ponownie uruchomiona może zostać jedynie
manualnie.

1) Dźwięki: Wyłączone/Włączone,
Rozpoczęcie: 1/2/3/Brak, Sygnał: Wyłączony/Włączony, Głośność: 0/1/2/3
2) Częstotliwość zasilania: 50Hz/60Hz
3) Ochrona panelu (Wygaszacz ekranu): 30sek/1
min/3 min/5 min

4) Oszczędzanie energii:
Wyłączone/1 min/3 min/5 min
5) Data i Czas: RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR,
MM/DD/RRRR
6) Język: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański,
portugalski, holenderski, francuski, czeski, polski,
turecki, rosyjski, japoński, koreański, tajski, chiński
tradycyjny
7) Format: Nie/Tak
8) Resetuj wszystko: Nie/Tak
9) Wersja

PAMIĘĆ/KARTY MICRO SD
Kamera ta jest kompatybilna kartami microSD,
microSDHC i microSDXC o pojemności 8GB, 16GB
lub 32GB. Należy używać karty microSD o prędkości
Class 10.
Z uwagi na zapewnienie maksymalnej niezawodności w trudnych warunkach zalecamy używanie
markowych kart pamięci.

ŁADOWANIE BATERII
Jeśli bateria ulegnie wyczerpaniu podczas
nagrywania, kamera zapisze plik i wyłączy się.

ROBIENIE FILMÓW WIDEO I ZDJĘĆ
Naciśnij przycisk Migawki/Wyboru by rozpocząć
/zatrzymać nagrywanie.
Naciśnij przycisk W Dół/Migawki by zrobić zdjęcie.

By naładować baterię:
1. Podłącz kamerę do komputera lub zasilacza USB.
2. Lampa statusu ładowania baterii kontrolka stanu
ładowania pozostanie włączona.
3. Lampa statusu ładowania wyłączy się,
gdy bateria zostanie w pełni naładowana.
Czas ładowania: około 4 godzin

WEB CAM (TYLKO DLA SYSTEMU WINDOWS)
Twoja kamera posiada równiezż funkcjeę kamery internetowej.
Aby uzyć kamerki jako kamery internetowej, nalezy wykonacć
nastepujace kroki:
- Wyjmij baterieę i karte pamieci.
- Podłaczć kamereę do komputera za pomocaą dostarczonego
kabla USB.
- Jesli pojawi sieę wyswiestlenie, wybierz opcjeę Kamera PC
lub Kamera internetowa.
- Jesli używasz systemu Windows, instalacja sterownika
zostanie zakonczona automatycznie i w ciagu 2 minut.
PROSZĘ ZAUWAZYC:
Nalezy pamietac, ze funkcja kamery internetowej zapewnia
tylko obraz wideo i nie zawiera dzwieku.
Do odtwarzania dzwieku wymagany jest zestaw słuchawkowy
lub słuchawki z mikrofonem in-line, jak w przypadku wielu
smartfonów.
Nalezy pamietac, ze moze byc konieczne wprowadzenie
ustawien dowolnej aplikacji lub programu (np. Skype), aby
mozna było wybrac kamere internetowa jako preferowana
kamera.

Wszystkie specyfikacje produktów są poprawne w momencie wydruku i
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Easypix GmbH zastrzega sobie prawo do błędów lub pominięć.
Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy odwiedzić nasz dział pomocy na
www.easypix.eu.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent niniejszym oświadcza, że oznakowanie CE zostało umieszczone
na tym produkcie zgodnie z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi
przepisami dyrektyw europejskich.

Deklarację zgodności można pobrać z:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_mx200.pdf

UTYLIZACJA
Utylizacja opakowania
Sortuj materiały opakowania. Do makulatury należy dodać
karton i tekturę, folie należy poddać recyklingowi.

Unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego i/lub baterii przez konsumentów w
gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej.
Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie
wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Stare urządzenie i/lub
baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki w celu
recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych i/lub baterii/akumulatorów. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego sprzętu i/lub
baterii, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, sklepem, w którym
zakupiono sprzęt, lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów. Recykling
materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób
recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Ostrzeżenie o baterii
- Nie należy demontować ani uderzać w baterię. Uważaj, aby nie
zwarć baterii. Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokich
temperatur. Nie używaj baterii, jeśli przecieka lub rozszerza się.
- Zawsze ładować przez system. Jeśli bateria zostanie wymieniona na
niewłaściwy typ, istnieje ryzyko wybuchu.
- Baterię należy przechowywać z dala od dzieci.
- Baterie mogą eksplodować, jeśli zostaną wystawione na działanie otwartego
ognia. Nigdy nie wrzucać baterii do ognia.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterię należy wyjąć i zutylizować oddzielnie przed wyrzuceniem urządzenia.

Ostrzeżenie o małych częściach
Aparat nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia ze
względu na ryzyko uduszenia.

