Цифрова видео камера
Ръководство за бързо стартиране
PocketDV T260

А. Преглед на продукта

Български

2. Поставяне на карта с памет (не е включена в комплекта)
Следвайте дадените по-долу инструкции, за да поставите
обикновена SD карта с памет в камерата.
Забележка: 1). Не слагайте и не изваждайте SD картата, когато
видеокамерата е включена, или тя ще се изключи
автоматично.
2) SD картата с памет трябва да бъде форматирана,
преди да започнете да правите снимки.

Предупреждения за безопасност
1. Не изпускайте, не пробивайте и не разглобявайте камерата, в
противен случай гаранцията ще бъде анулирана.
2. Избягвайте контактите с вода и изсушавайте ръцете си, преди
да използвате уреда.
3. Не излагайте камерата на висока температура и не я оставяйте
на въздействието на пряка слънчева светлина. Това може да я
повреди.
4. Използвайте камерата внимателно. Не натискайте със сила
корпуса й.
5. За ваша собствена безопасност, избягвайте използването на
камерата при буря или мълнии.
6. Не използвайте батерии с различни характеристики. Това може
да създаде възможност за сериозна повреда.
7. Когато няма да използвате камерата по-продължителен период
от време, извадете от нея батериите, тъй като изтощените
батерии могат да повлияят на работата й.
8. Отстранете батерията, ако са налице признаци на изтичане или
деформация.
9. Използвайте само аксесоарите, доставяни от производителя.
10. Пазете камерата на място, недостъпно за малки деца.
11. Има опасност от експлозия, ако батерията бъде сменена с
такава от неподходящ вид.
12. Изхвърлянето на изтощените батерии трябва да стане според
инструкциите.

1 LCD екран
Zoom button (Бутон за мащабиране)/ Up & Down (Нагоре и
2
Надолу)
3 Photo mode & Shutter (Режим "Снимка" и затвор)/OK
4 Режим "ВИДЕО"
5 USB/TV интерфейс
6 Говорител
7 Макро превключвател
Режим "Макро"
Изберете този режим, за да правите снимки от близко
разстояние ( 12 cm - 16 cm).
Нормален режим: Изберете този режим, за да правите
снимки от 75 cm – ∞.
8 Обектив
9 Светкавица
10 Слот за карта
11 Съединител за триножник
12 Отделение за батерията
13 Скоба за ремъка
14 Left (ляво)/flash light(светкавица)
15 Right (Дясно) / EV±
16 Включване/Изключване на захранването
17 Menu (Меню) / Delete (Изтриване)
18 Playback (Възпроизвеждане)

3. Задаване на език
1. Натиснете бутона Menu (Меню), за да влезете в менюто.
2. Натиснете Right (Дясно)/EV±, за да изберете Setup Menu
(Меню за настройка)
3. Използвайте бутоните Zoom (мащабиране)/Up & Down
(Нагоре и Надолу), за да се придвижите до желания език.
Натиснете бутона Photo mode & Shutter (Режим "Снимка" и
затвор)/OK, за да влезете в менюто за езика. Изберете език и
натиснете бутона Photo mode & Shutter (Режим "Снимка" и
затвор)/OK за потвърждение.
4. Натиснете бутона Menu (Меню), за да излезете от менюто.
4. Правене на видеоклипове или снимки
1. В зависимост от разстоянието до обекта, който снимате,
използвайте Макро превключвателя, за да регулирате
разстоянието. Изберете символа "цвете" ( ), ако искате да
направите снимка от близко разстояние (12 cm –16 cm). Ако
искате да снимате видеоклип или снимка на околността или
на хора (75 cm - ∞), поставете макро превключвателя в
нормален режим ( ).
2. Ако не сте сигурни, дали осветлението е достатъчно,
включете автоматичната светкавица ( ) като натиснете
бутона FLASH (Светкавица) ◄/
(камера)или
(видео) за запис
Натиснете бутоните
на неподвижно изображение или видеоклип.
Забележка:
1) Светкавицата не може да се използва в режим микро ( ) и в
режим на непрекъснато заснемане( ).
2). Режимът на непрекъснато заснемане не може да се използва,
когато режимът на заснемане е нощен режим.
3) Не се препоръчва да се правят снимки на бързо движещи се
обекти.
3.

Б.Използване на камерата
1. Зареждане на батериите
1.
Фиксирайте LCD панела в затворено положение и отворете
вратичката на отделението за батерията.
2.
Поставете 2x AA алкални батерии в отделението. Затворете
вратичката.
3.
Натиснете бутона за захранването или отворете LCD
панела, за да го включите.
Когато дойде време да изхвърлите вашия продукт, рециклирайте
всички възможни елементи.
Батериите и акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят с
другите битови отпадъци! Предайте ги за рециклиране в местния
пункт за рециклиране.
Заедно ние можем да помогнем за опазването на природата.

5. Възпроизвеждане на неподвижно изображение или
видеоклип
бутона за режим на възпроизвеждане, след
1.
Натиснете
или , за да изберете видеоклип или
което натиснете
снимка.
2.
Когато се възпроизвеждат видеоклипове, натиснете
за пауза.
бутон за възпроизвеждане, и отново бутона
3.
Натиснете възпроизвеждане, за да излезете.

