
PL – Gimbal / stabilizator dla urządzenia nagrywające, GoPro - instrukcja obsługi

Opis produktu
1.  Uchwyt  (komora  baterii),  2.  Kontrola  pochylenia,  3.  Ramka  aluminiowa,  4.  Pierścień  rotacyjny,  5.  Mechanizm
przechyłu, 6. Monitor, 7. Wtyczka mini USB, 8. Mechanizm obrotowy, 9. Włącznik, 10. Port do ładowania
Instalacja baterii
1.  Przesuń  przełącznik  na  drzwiczkach  komory  baterii  do
pozycji "OPEN".
2.  Włóż  baterię  tak,  aby  strzałka  skierowana  była  do
wewnątrz.
3. Zamknij pokrywę komory baterii i przesuń przełącznik w
położenie "LOCK".
Wyjmij GoPro z obudowy
Wyjmij GoPro z obudowy i zdejmij panel, który zakrywa port mini-USB.
Zamontuj GoPro
Następnie  ostrożnie  wsuń  GoPro  do  wtyczki  mini-USB  stabilizatora.  Wtyczka  mini-USB  jest  stałym  ważnym
elementem - jeśli przypadkowo zegniesz, złamiesz lub poruszysz wtyczkę mini-USB, stabilizator nie będzie działał.
Wtyczka mini-USB NIE jest objęta gwarancją - należy więc zachować szczególną ostrożność.

Zacznij nagrywać video
Ustaw GoPro na wybrane przez Ciebie ustawienia i naciśnij przycisk rejestracji. Ważne jest, aby to zrobić dokładnie w 
tym momencie, ponieważ stabilizator nie jest tak zbudowany, aby obsługiwać dodatkową regulację trybów 
fotografowania i włączanie / wyłączanie zasilania. Takie działania mogą osłabić, a nawet zepsuć stabilizator.
Zasilanie
Po zamontowaniu kamery, PRZYTRZYMAJ UCHWYT, UTRZYMUJĄC KAMERĘ GOPRO Z INNĄ RĘKĄ i naciśnij 
przycisk zasilania (9) - teraz jesteś gotowy do zrobienia świetnego wideo.
Ważna procedura: Najważniejsze jest, aby podczas włączania trzymać zarówno uchwyt, jak i kamerę pionowo.
3,5" obrotowy ekran LCD
Obrotowy ekran o przekątnej 3,5 cala umożliwia trzymanie stabilizatora pod dowolnym kątem przy zachowaniu 
optymalnego kąta patrzenia. Aby uzyskać pożądany kąt delikatnie obróć ekran do odpowiedniej pozycji. Istnieje jednak

granica, jak daleko może obrócić się on w jednym kierunku. Jeśli się zatrzyma, po prostu obróć go w drugą stronę. Nie 
wymuszaj obrotu ekranu na siłę.
Opakowanie zawiera:
1 x gimbal / stabilizator do telefonu, 1 x bateria, 1 x ładowarka, 1 x instrukcja obsługi, 1 x karta rejestracyjna
Uwaga
- Proszę wyłączyć urządzenie, gdy nie jest ono używane;
- Podczas przechowywania urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją pakowania  i chronić uchwyt przed 
uderzeniem lub jeśli nie działa prawidłowo należy postępować  zgodnie z instrukcją  obsługi;
- Osoby niepełnosprawne, które są upośledzone umysłowo lub które nie mają doświadczenia lub wiedzy (w tym dzieci) 
muszą korzystać z  urządzenia  pod nadzorem i opieką osoby odpowiedzialnej za ich  bezpieczeństwo.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Nie wolno wykorzystywać urządzenia do nielegalnych celów.
Warunki gwarancji
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z 
wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. 
W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze 
sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, 
napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. 
W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania 
produktu. 

To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich
dyrektyw europejskich.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi
warunkami:  (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie
odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ten  symbol  oznacza,  że  produkt  nie  powinien  być  traktowany  jako  odpad  komunalny.  Powinno  się  go
dostarczyć  do  odpowiedniego  punktu  zbiórki  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  lub  zwrócić  się  do
dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa  w  sprawie  ograniczenia  stosowania  niebezpiecznych  elementów  (ołowiu,  rtęci,
sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty 


