TRUMPAS PBBR VARTOTOJO VADOVAS

Tai trumpas vadovas, aprašantis pagrindines įrenginio
funkcijas ir padėsiantis Jūsų įrenginį paruošti darbui pirmą
kartą. Detalesnį vartotojo vadovą su išsamiais atskirų
funkcijų aprašymais galite parsisiųsti iš www.powermax.lt

PAGRINDINĖS OPERACIJOS

Baterija Prieš naudojant įrenginį pirmą kartą, nepamirškite
pilnai įkrauti bateriją - krauti rekomenduojama ne trumpiau kaip 8
val., t.y. du kartus ilgiau, nei reikia įkrauti baterijai. Tuomet
naudodamiesi įrenginiu pilnai jį iškraukite ir dar kartą įkraukite 8
val. - sekančius kartus baterijos įkrovimas po pilno iškrovimo
trunka apie 3 val.
Įrenginys komplektuojamas su Li-ION baterija, o tai leidžia jį
įkrauti ir esant nepilnai iškrautai baterijai. Krovimui galite naudoti
automobilinį arba buitinį kroviklį (komplektacijoje nepridedamas)
bei USB laidą jungdami prie kompiuterio.
Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas. Įdėkite SD
kortelę į lizdą, pagal ant įrenginio nurodytą kryptį. Norėdami išimti,
paspauskite kortelę – po to, kai kortelė iššoks, išimkite ją. Jei į
įrenginį neįdėta SD kortelė, bus rodomas: užrašas: “Prašome įdėti
kortelę”
Pastaba: Atkreipkite dėmesį į kortelės įdėjimo kryptį – jei ji
neteisinga, galite sugadinti lizdą arba kortelę. Prieš naudodami
kortelę įrenginyje, išsisaugokite visas bylas.
Naudojimas. Įrenginio įjungimas/išjungimas ir režimų
perjungimas:
1. Kai įrenginys išjungtas, spauskite įjungimo mygtuką, kol
įrenginys įsijungs;
2. Įsijungęs įrenginys pradeda automatiškai įrašinėti.
Spauskite "REC/OK" mygtuką, kad sustabdytumėte įrašymą
ir išsaugotumėte esamą bylą; paspaudus jį dar kartą,
įrenginys vėl pradės įrašymą;
Įrašymo režimas krovimo metu. Kai prijungiamas prie
kroviklio, įrenginys automatiškai įsijungia ir pradeda įrašymą
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ir automatiškai išsaugo vaizdo įrašą pagal, kuri buvo
nustatyta. Kai kortelė užsipildys, įrenginys automatiškai
ištrins seniausią bylą ir rašys toliau. Jei norite sustabdyti
įrašymą, paspauskite "OK/REC" mygtuką vieną kartą.
Nuotraukų režimas. Įrenginiui įsijungus spauskite
"MODE" mygtuką, kad persijungti į nuotraukų režimą
(rodomas nuotraukos simbolis).
Peržiūros režimas. Įrenginiui įsijungus spauskite "MODE"
mygtuką du kartus patekti į atkūrimo režimą (rodomas
atkūrimo simbolis). Naudokite “UP” arba “DOWN” pasirinkti
vaizdo įrašą arba nuotrauką, kurią norite atkurti. Po to, kai
pasirinksite, paspauskite "OK" mygtuką kad atkurti –
spausdami "OK" mygtuką dar kartą galite sustabdyti arba
toliau atkūrinėti.
PC režimas. Naudokite USB kabelį prijungti įrenginį prie
kompiuterio. Įrenginys persijungs į išorinio disko režimą.
HDMI HD išvesties režimas (pasirinktinai). Prijunkite
siaurąjį HDMI kabelio galą prie išjungto įrenginio HDMI
išvesties lizdo, o kitą, didesnį galą prijunkite prie HD
televizoriaus ir tuomet įjunkite įrenginį. Jis persijungs į HDMI
išvesties režimą ir vartotojas galės žiūrėti vaizdo įrašus arba
nuotraukas televizoriuje.
Paprastų problemų diagnostika ir šalinimas
Negalite fiksuoti foto ar vaizdo įrašo? Prašome pakeisti
nuotraukos ar vaizdo įrašo rezoliucija, arba pakeisti į didesnę
atminties kortelę bei patikrinti, ar teisingai įdiegta atminties
kortelė.
Nerodo vaizdo arba nuotraukų per TV? Prašome patikrinti
ar HDMI kabelis yra gerai pajungtas.
Nuotrauka ar vaizdo įrašas neryškūs? Patikrinkite, ar
pašalinta apsauginė objektyvo plėvelė, taip pat minkštu
audiniu nuvalykite objektyvą.
Problemos veikimo metu. Šis automobilis DVR yra kaip
kompiuteris, jei jis turi bendrų problemų su veikimu,
spauskite "Reset" mygtuką, kad perkrauti įrenginį.
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GARANTINĖS SALYGOS
Gerbiamas Pirkėjau, esame dėkingi, kad įsigijote Powermax vaizdo
registratorių ir tikimės, kad būsite juo patenkinti. Mes garantuojame, kad
šis produktas yra be defektų ir veikia patikimai, jei yra tinkamai
eksploatuojamas. Iškylus klausimams, visuomet kreipkitės į pardavėją
arba įgaliotą aptarnavimo centrą.
GARANTINIS LAIKOTARPIS prasideda nuo pirkimo datos. Pirkimo
čekis ar sąskaita-faktūra yra pirkimo įrodymas. Tuo atveju, jei pirkimo
dokumentas prarastas, POWERMAX prekinio ženklo produkcijos
garantinis laikotarpis nustatomas pagal prekės serijinį numerį. Produktui
teikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo (arba nesant dokumento pagaminimo) datos. Garantija baterijai yra 6 mėnesiai esant tinkamam
eksploatavimui.
Pirkėjas visada gali susisiekti su paslaugų centru naudojantis svetaine
www.Powermax.lt. Tikslesniai informacijai suteikti gali būti reikalingas
pirkimo dokumentas (garantijos kortelė ar pirkimo sąskaita). Pirkėjas taip
pat gali būti paprašytas pateikti sekančią informaciją: 1. Modelis; 2.
Serijinis nr; 3. Gedimo apibūdinimas.
Jei aptarnavimo centras nuspręs, kad esant tinkamam eksploatavimui,
produktas sugedo garantinio laikotarpio metu ir yra sukeltas gamybos
proceso ar komponentų klaidų (žr. IŠIMTYS), Pirkėjas bus paprašytas
perduoti įrenginį artimiausiam garantinio aptarnavimo centrui. Produktas
turi būti tinkamai supakuotas saugiam pervežimui. Siunčiant produktą
garantiniam centrui, Pirkėjas privalo pridėti pirkimo įrodymo kopiją (šią
garantijos kortelę ar pirkimo sąskaitą). Atsakomybė dėl produkto
praradimo ar pakenkimo serviso centrui pereina tik gavus prekę ir
pasirašius tai patvirtinančius dokumentus.
PRIEŠ PRODUKTĄ PERDUODANT APTARNAVIMO CENTRUI
Pirkėjas turi išsisaugoti visus duomenis ir pašalinti bet kokią
konfidencialią bei asmeninę informaciją saugomą įrenginio atmintyje.
POWERMAX neatsako už Pirkėjo įrašytų duomenų ar programinės
įrangos išsaugojimą po įrenginio perdavimo POWERMAX aptarnavimo
centrui.

IŠIMTYS - POWERMAX nevykdys garantinio aptarnavimo, jei po
produkto priėmimo į garantinį centrą ir atlikus patikrinimą paaiškėjo, kad
defektai ar kiti veikimo sutrikimai neegzistuoja arba atsirado dėl Pirkėjo ar
trečiųjų asmenų netinkamos įrenginio eksploatacijos: neleistinai ardant,
bandant taisyti, netinkamai įdiegiant programinę įrangą, ar užkrėtus
virusais, taip pat jei įrenginys paveiktas elektros iškrovos, žaibo, ugnies ar
kitų stichinių nelaimių.
GARANTIJA NEGALIOJA, JEI:
-produktas buvo ardomas arba bandomas remontuoti asmenų,
neturinčių tokių įgaliojimų;
-produkto serijinis numeris yra pakeistas ar nutrintas;
-garantinis lipdukas yra pažeistas;
-sugadinta duomenų laikmena
-pasibaigęs garantijos terminas.
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GARANTINIS LAPAS (Pildo pardavėjas)
Modelis
POWERMAX PBBR__
Serijinis numeris
Pirkimo data
Pardavėjo
duomenys

Antspaudas
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