www.redleaf.pl

Wprowadzenie
Dziækujemy za zakup sportowej kamery HD Redleaf Rd36 Bullet.
Urzàdzenie posiada wytrzymaùà aluminiow¹ obudowæ wysokiej
jakoúci. Dziæki odpornoúci na wodæ, kurz i uderzenia úwietnie
sprawdzi siæ w kaýdych warunkach.
Kamera Redleaf RD36 to produkt przeznaczony dla osób aktywnych,
które pragnà aby ich sportowe wyczyny pozostaùy w pamiæci na dùuýej.
Kamera RD36 úwietnie sprawdzi siæ podczas wypadów rowerowych,
rajdów samochodowych, spùywów kajakowych oraz wszædzie tam
gdzie zaprowadzi Ciæ Twoja wyobraênia!
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Prosimy o dokùadne przeczytanie tej instrukcji, zawiera ona
najwaýniejsze informacje dotyczàce bezpieczeñstwa oraz
korzystania z urzàdzenia. Prosimy o jej zachowanie!

Specyfikacja
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> Wodoszczelnoúã do 30 metrów
> Matryca 1/2.5” CMOS 5Mpx
> Wideo HD 720P (1280*720@30fps)
> Zdjæcia w rozdzielczoúci 4032*3024
> Jasny obiektyw o kàcie widzenia 137°
> Wbudowany akumulator Litowo-Jonowy
> Do 4h nagrania na 1 ùadowaniu
> Wsparcie dla kart MicroSD do 32GB
> Ok 1,5h nagrañ wideo na karcie 8GB
> Ok 5000 zdjæã na karcie 8GB
> Port USB 2.0 z funkcjà czytnika kart i ùadowania
> Waga 132g
> Wymiary 100x40x36mm
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Wùàczanie
Wùóý kartæ pamiæci do urzàdzenia. Wciúnij przycisk zailania na 2
sekundy, fioletowa dioda zaúwieci siæ, po pojedynczej wibracji
kamera bædzie gotowa do uýycia w wybranym trybie.
Brak karty pamiæci w urzàdzeniu sygnalizuje pulsowanie niebieskiej
diody zaraz po uruchomieniu siæ urzàdzenia.

Zmiana trybu
Zmiana pomiædzy nagrywaniem wideo, a robieniem zdjæc odbywa siæ
poprzez przeùàcznik umieszczony pod tylnà pokrywà. Pojedyncza
wibracja oznacza poprawnà zmianæ trybu.
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Nagrywanie wideo

Przestaw przeùàcznik po tylnià pokrywkà na tryb nagrywania wideo
(symbol kamery wideo). Dioda zaúwieci siæ na niebiesko. Aby
rozpoczàã nagrywanie, wciúnij przycisk nagrywania, kamera
zawibruje, a niebieska dioda zacznie wolno pulsowaã. W celu
zakoñczenia nagrywania, wciúnij ponownie przycisk nagrywania,
kamera zawibruje, niebieska dioda zacznie stale úwieciã, film zostanie
zapisany.

Robienie zdjæã

Przestaw przeùàcznik pod tylnà pokrywkà na tryb robienia zdjæã
(symbol aparatu fotograficznego). Kamera zawibruje, dioda
zaúwieci siæ na czerwono. Aby wykonaã zdjæcie wciúnij przycisk
nagrywania, nie ruszaj kamerà, krótka wibracja oraz úwiecàca siæ
na czerwono dioda oznaczajà wykonanie zdjæcia.

Zgrywanie wideo oraz zdjæã

Podùàcz kameræ kablem USB do komputera, w 'Mój Komputer'
pojawi siæ nowy dysk wymienny. Otwórz dysk i zgraj foldery ze
zdjæciami i nagraniami wideo na pulpit.

Ùadowanie baterii
Podùàcz kameræ do ùadowarki bàdê komputera. Ýóùta dioda oznacza
ùadowanie akumulatora, zgaœnie gdy bateria bædzie w peùni
naùadowana.
W czasie ùadowania moýesz kræciã filmy i robiã zdjæcia.

Wyùàczanie kamery
W trybie czuwania przycisnij przycisk zasilania przez dùuýszy czas,
dioda zamiga 3 razy na niebiesko, kamera zawibruje dwa razy i
wyùàczy siæ.
Jeúli karta pamiæci jest peùna, bateria bliska wyùadowaniu lub
kamera jest nieuýywana przez 3 minuty nastàpi automatyczne
wyùàczenie.
Podczas nagrywania wideo lub robienia zdjæã, gdy karta pamiæci
zostanie zapeùniona, dioda zacznie migaã na fioletowo oraz szybko
wibrowaã, a kamera wyùàczy siæ.
Podczas uruchamiania kamery, gdy urzàdzenie wykryje niski
poziom energii, diody niebieska i czerwona zacznà migaã, kamera
bædzie wolno wibrowaã, po chwili nastapi wyùàczenie.
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Ustawianie daty i godziny

W celu ustawienia poprawnej daty i godziny utwórz na karcie
pamiæci plik “time.txt” o nastæpujàcej treúci:
Wideo z datà i godzinà: 2010.08.08 20:00:00 Y
Wideo bez informacji: 2010.08.08 20:00:00 N
Zachowaj odstepy pomiædzy datà, godzinà i informacjà o
wyúwietlaniu.
Zapisz plik.

Resetowanie urzàdzenia

Jeúli kamera nie pracuje prawidùowo uýyj szpilki w celu wciúniæcia
przycisku Reset, znajdujàcego sie pod tylnà pokrywà.

Obsùuga produktu

Po zakoñczeniu uýywania osusz kameræ oraz wytrzyj jà z kurzu i
zanieczyszczeñ. Sprawdzaj regularnie stan uszczelki tylnej
pokrywy, wymieñ go w razie koniecznoúci.

Dystrybutor: FoxFoto ul.R¹bieñska 18 94-227 £ódŸ

