„SiOnyx AURORA” színes képet szolgáltató éjjellátó kameracsalád

A Micro SD-kártya és az akkumulátor behelyezése
• Távolítsa el a keresőt.
• Helyezze be a Micro SD-kártyát.
• Helyezze be a SiOnyx akkumulátort.
• Helyezze vissza a keresőt.
• Csatlakoztassa a tápforrást az akkumulátor teljes feltöltéséhez.

Az állítótárcsa (főkapcsoló, üzemmód kapcsoló)

Rövid használati útmutató
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy az AURORA színes éjjellátó kameracsalád egyik kiválóságának megvásárlása mellett döntött! Az AURORA a világ legsokoldalúbb akciókamerája! Az AURORA, PRO,
EXPLORER, BLACK és SPORT modellváltozatokból álló AURORA család, más kamerákon
elérhetetlen tulajdonságokkal bír.
A valódi éjjellátó képességen felül, mindegyik kamera nappali akciókameraként is funkcionál.
Mindegyikben megtalálható funkció az állókép és videofelvétel készítés, a beépített Wi-Fi, a
tölthető akkumulátor és sok más hasznos dolog. A család összes tagja IP67-szabvány szerinti
víz- és porállósággal felvértezett.
A most kezében tartott rövid használati útmutató az AURORA, AURORA SPORT, BLACK és
PRO típusok gyors bemutatására vállalkozik. A színek és a készülékjellemzők az egyes
típusokon eltérnek.
Az AURORA készülékcsalád összes funkciójának megismeréséhez tanulmányozza át az
összes információt tartalmazó teljes használati útmutatót. A SiOnyx Mobil App a Google Playből vagy az App Store-ból tölthető le. A Mobil App használatának módját a teljes használati
útmutatóban találhatja meg.

• Fordítsa el az állítótárcsát a kamera bekapcsolásához.
• Első használatbevételkor fordítsa a tárcsát a Wi-Fi / Beállítás pozícióba és állítsa be a
dátumot és az időt.
• A menüben való műveletekhez használja a SET gombot és a navigációs gombokat.
Az állítótárcsa egyes ikonjaihoz tartozó üzemmódok

Kikapcsolás

Fotó

Videó

Ciklus

Lejátszás

Wi-Fi /
Beállítások

Színhelyválasztó gyűrű (SCENE)
• Nappal (napsütés és felhők) – DAY
• Szürkület (kb. 1 órával napkelte előtt és napnyugta után) – TWLT
• Éjszaka (teljes éjszakai körülmények) – NIGHT

Az első tennivalók
• Töltse fel teljesen a kamera akkumulátorát.
• A töltéshez használja a mellékelt mikro USB-kábelt.
• Az AURORA-ba a képrögzítéshez Micro SD-kártyát kell behelyezni: max. 32GB
A készülék kezelőszerveinek áttekintése

Fókuszgyűrű
A téma távolságának megfelelően állítsa be kézzel a fókuszt. A
legeredményesebb fókuszáláshoz becsülje meg a várhatóan megfigyelési szempontból érdekes terület távolságát. A becsült távolságot
(méterben) állítsa be a fókuszgyűrű mellett lévő skálán.

A kereső dioptriaállítója

Fotók és videofelvételek készítése
• Fordítsa az állítótárcsát fotó vagy videó állásba.
• A bal és jobb navigációs gombbal zoomoljon a képkivágás beállításához.
• A fel és le navigációs gombbal állítsa be az expozíciós értéket /
erősítést.
• A kamera felső részén lévő piros színű gomb megnyomásával
készítse el a fotót vagy indítsa el / állítsa le a videofelvétel készítését.

A dioptriaállító tárcsával a felhasználó a szeméhez
igazíthatja a keresőben látható kijelzések élességét,
így a kamera szemüveg viselése nélkül is használható.
Forgassa addig a tárcsát, amíg a keresőben látható
adatok élesen nem láthatók.

A kereső eltávolítása
• Húzza lefelé a keresőkioldó gombot, majd húzza ki egyenesen hátra a keresőt.

Ha az AURORA nedves, a kereső eltávolítása előtt rázza le a nedvességet és törölje szárazra
a készüléket. Így kivédhető, hogy víz kerüljön a kamera belsejébe.

A kamera eszközre szerelése
Az AURORA kamerák alsó részén 1/4-20-as ipari szabvány szerinti állványcsatlakozó menetes
furat található.

Biztonsági tudnivalók
Tartsa be a kamera és az akkumulátor használatára vonatkozó biztonsági szabályokat, azaz
óvja mindenféle mechanikai sérüléstől, sugárzó hő hatásától. Ne szedje szét, ne módosítsa a
készüléket. Ne dobja normál háztartási hulladékok közé. Bármilyen abnormális működés
esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket és vegye ki az akkumulátort. Ne hagyja, hogy 5 év
alatti gyermekek hozzáférhessenek a készülékhez. Gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a kamerát. Javításokat csak a jótállási jegyen feltüntetett márkaszerviz végezhet.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

