
Kullanım kılavuzu



ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

[Kırmızı]

[Mavi]

Şarj Göstergesi

Çalışma Göstergesi

Açma / Mod Değiştirme Lens

2.0” Dokunmatik Ekran
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WiFi Göstergesi

Mikro USB girişi

Yukarı / Önceki

Aşağı / Sonraki

Video modunda, kısa         basarak WiFi Açın. 

Kısa basarak kumandayı açın Açın. 

Hoparlör

Hafıza Kartı Yuvası

Harici Mikrofon Girişi

Mikro HDMI

Deklanşör/
Tamam
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GÜVENLİK UYARILARI
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Piller ısınmaya, kırılmaya veya tutuşmaya neden 
olabilecek yanıcı maddeler içerdiğinden lütfen aşağıdaki 
uyarıları dikkate aldığınızdan emin olun.

Pilleri küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Aksiyon kamerasını veya pili ateşe atmayın.

Herhangi bir şişme, delinme veya hasar belirtisi gösteriyorsa pili 
kullanmayın veya şarj etmeyin. Yanlış kullanım veya hatalı şarj, 
dumana ve hatta patlamaya neden olabilir.

Pili herhangi bir ısı kaynağına, doğrudan güneş ışığına veya 
yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.

Lütfen pil takımını ve şarj cihazını ahşap malzeme veya halı 
üzerinde ve gözetimsiz bırakmayın.

Pili 5V 1A üzerinde şarj etmeyin.

Pili şarj etmek için yalnızca sağlanan orijinal güç adaptörünü 
kullanın.

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra pili şarj cihazından çıkarın.

Pili, mobilyalardan veya yanıcı herhangi bir şeyden uzakta, açık ve 
kuru bir alanda şarj edin ve saklayın.

Aksiyon kamerasındaki Li-ion pil yetkili bir servis sağlayıcı 
tarafından servise tabi tutulmalı veya geri dönüştürülmeli ve ev 
atıklarından ayrı olarak geri dönüştürülmeli veya imha edilmelidir.

Pili yerel çevre yasalarına ve düzenlemelerine göre atın.



BATARYA KURULUMU

info@oyuncakhobi.com

TR

Kamerayı tutun ve pil kapağını tırnağınızla kaldırın, 
ardından pili pil bölmesine takın.

Pil kapağını kameraya takmak için lütfen pil 
kapağının bir ucunu pil bölmesinin girintisine 
kaydırın, ardından diğer ucunu aşağı doğru bastırın.



KAMERA MODLARI

Kalan Kayıt Süresi WiFi Durumu

Pil Durumu

Hafıza Kartı

Mode Değişimi

Ayarlar

Video ÇözünürlüğüSes Kaydı

Galeri

Video Modu
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Video kaydederken,      >      'yı seçin veya Ses 
kaydını seçmek ve etkinleştirmek için       'ye basın, 
ardından gürültüyü azaltmak ve ses kaydını daha net 
hale getirmek için harici mikrofonu kameraya 
bağlayın.

Lütfen pil kapağını yukarıdaki resimlerde gösterildiği 
gibi taktığınızdan emin olun. Pil kapağı yanlış sırada 
takılırsa, pil kapağının diğer ucunu yerine 
bastıramazsınız.

Kamera açıldıktan sonra varsayılan olarak Video 
Moduna girecektir.



Normal Video Kaydedin

Belirlenen zaman aralıklarında bir dizi video kaydedin

Ağır çekimde video kaydedin

Tek fotoğraf çek

Aynı zaman aralıklarında bir dizi fotoğraf çekin

Arka arkaya hızlı fotoğraf çekin
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Kamera Modları Nasıl Değiştirilir



2 sn

5 - 10 sn

10 - 60 sn

Sörf, bisiklet veya diğer sporlar

Yoğun sokak köşesi

Uzun süreli bulutlar veya 
açık hava sahneleri

İnşaat veya sanat eseri gibi 
uzun süreli faaliyetler

1 sn

Aralık Örnek
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Hızlandırılmış Aralıklar ve Önerilen Durumlar

Hızlandırılmış fotoğraf için mevcut aralıklar:
2 sn, 5 sn, 10 sn, 20 sn.

Hızlandırılmış video için mevcut aralıklar:
1 sn, 5 sn, 10 sn, 30 sn, 60 sn.

Video Modu, Fotoğraf modu, Medya Galerisi, Video 
Ayarları, Fotoğraf ayarları, Genel ayarlar ve Sistem 
Ayarları arasında geçiş yapmak için kameradaki  
düğmesine basın.



UZAKTAN KUMANDA İLE KONTROL

Mod Kumanda ile Kamera ile
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Seçenek 1:
Video modunda, kameradaki         'ya kısa basın.

Seçenek 2:
      >      >  Uzaktan Kumanda'ya dokunun, ardından 
etkinleştirmek için iki kez AÇIK'a dokunun.

Uzaktan kumanda ile çalıştırmak istiyorsanız, lütfen 
önce uzaktan kumanda işlevini etkinleştirin.



MEDYA GALERİSİ
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Video Dosyaları

yada

Tarih & Saat Video Formatı

Oynat durdur
Hızlı Geri
(-8X ila -2X)

Hızlı ileri
(2X ila 8X)Geri

Medya Galerisi'ne girmek için      'ya dokunun veya    
.       'ye iki kez basın.

1. Kaydedilen videoları/fotoğrafları kontrol edin
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Fotoğraf Dosyaları

yada

Tarih & Saat Foto Formatı

Geri Sil

Fotoğraf kontrolü arayüzüne geçmek için      'ya 
dokunun veya 3 kez       'ye basın.



Medya galerisinin arayüzünde, silinmesi gereken 
video/fotoğraf dosyasını bulmak için      /       'ya 
basın, ardından silme seçeneğini getirmek için 
kameradaki          'ye uzun basın ve onaylamak için 
EVET'e dokunun.
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Seçenek 1:

Seçenek 2:

Medya galerisinin arayüzünde, silinmesi gereken 
video/fotoğraf dosyasını bulmak için simgesine 
dokunun, ardından silme seçeneğini getirmek için      
.     'ya dokunun ve onaylamak için EVET'e dokunun

2. Kaydedilen videoları / Fotoğrafları silin



Fotoğraf kontrolü arayüzünde, dosyayı doğrudan 
silmek için        'ya dokunun.

Video modunda, Video Ayarlarına girmek için       'ya 
dokunun.

Video ayarları arayüzünde, Fotoğraf Ayarları, Genel 
Ayarlar ve Sistem Ayarları arasında geçiş yapmak için 
kameradaki       'ya basın.

AYARLAR
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Seçenek 3:



App Store veya Google Play'den Live DV'yi arayın ve 
indirin, ardından uygulamayı mobil cihazınıza 
yükleyin.

İndirmek ve kurmak için aşağıdaki QR kodunu 
tarayın.

Çıkmak ve video moduna dönmek için      'yı seçin ve  .            
.     ‘ye basın.
Ayar arayüzlerini uygun şekilde değiştirmek için 
doğrudan      /       /      simgelerine dokunun.

UYGULAMA
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Seçenek 1:

Seçenek 2:



Moment 4U'yu açın, ardından kameradaki      'ya kısa 
basın.

Moment 4U'yu açın ve     >      > WiFi 'ye ve ardından 
iki kez AÇIK'a dokunun.

Mobil cihazlarınızın WIFI ayarlarında Moment 4U'yu 
bulun ve ardından 12345678 şifresini girin.

WiFi BAĞLANTISI
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Kameranın WiFi’ını açın.

Kamera ile WiFi bağlantısı kurun.

Live DV Uygulamasını Başlatın.

Seçenek 1:

Seçenek 2:



BAKIM
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PİL YANLIŞ BİR TÜR İLE DEĞİŞİRSE PATLAMA RİSKİ.
KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA GÖRE ATIN.

Bu ürün, atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) 
için seçici ayırma sembolüne sahiptir. Bu, bu ürünün 
çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemek için geri 
dönüştürülmesi veya sökülmesi için 2012/19/EU sayılı 
Avrupa direktifine uygun olarak kullanılması 
gerektiği anlamına gelir.
Bu ürün AB üye ülkelerinde kullanılabilir.

Sembol DC voltajını gösterir

GERİ DÖNÜŞÜM

DİKKAT

ÜRETİCİ

ÜRETİCİ ADRESİ



Müşteri Hizmetleri
0850 500 55 15
info@oyuncakhobi.com

Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi
Kavaklı mh. İstanbul Cd. no:27 A-Blok B:21-22 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL


