Polaroid CUBE™

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Κάμερα δράσης υψηλής ανάλυσης (HD)

Καλώς ορίσατε στον κόσμο της ψηφιακής κάμερας Polaroid Cube™. Ας ξεκινήσουμε!
Πίνακας περιεχομένων
Περιεχόμενο συσκευασίας
Εξοικειωθείτε με τη φωτογραφική μηχανή Polaroid Cube
Χρήση της κάμερας Polaroid Cube
Περιεχόμενο συσκευασίας
Polaroid Cube™
Κάμερα δράσης υψηλής ανάλυσης (HD)
Καλώδιο micro USB
Οδηγός χρήστη Εγγύηση
Εξοικειωθείτε με την κάμερα Polaroid Cube™
1. Φακός
2. Μικρόφωνο
3. Μαγνήτης
Κάτοψη
4. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
5. Φωτεινή ένδειξη LED
Πίσω όψη
6. Κάλυμμα στοιχείων ελέγχου
7. Θύρα Micro SD
8. Διακόπτης 720p/1080p
9. Θύρα micro USB

Χρήση της κάμερας Polaroid Cube™
Ενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για τρία δευτερόλεπτα.
Θα ακούσετε τρία ηχητικά σήματα και η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήσει με
πράσινο χρώμα. Είστε έτοιμοι!
Απενεργοποίηση
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για τρία δευτερόλεπτα.
Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα διάρκειας δύο δευτερολέπτων και μετά ένα
σύντομο ηχητικό σήμα. Η συσκευή απενεργοποιείται.
Φωτογραφίες
Πατήστε μία φορά το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών. Θα ακούσετε ένα ηχητικό
σήμα και η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήσει μία φορά με κόκκινο χρώμα.
Βίντεο
Πατήστε δύο φορές το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών. Θα ακούσετε δύο ηχητικά
σήματα. Η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήσει με κόκκινο χρώμα έως ότου
σταματήσετε την εγγραφή. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε ξανά το
κουμπί. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήσει
με πράσινο χρώμα.
Επιλογή ανάλυσης
Έχετε την επιλογή εγγραφής βίντεο σε 720p και 1080p. Η ανάλυση 1080p
προσφέρει περισσότερη λεπτομέρεια σε εικόνα υψηλότερης ανάλυσης, αλλά
χρησιμοποιεί περισσότερο χώρο αποθήκευσης στην κάμερα και μειώνει τη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
Για να επιλέξετε: Με τη χρήση νομίσματος ή άλλου επίπεδου αντικειμένου,
στρέψτε το κάλυμμα των στοιχείων ελέγχου αριστερόστροφα, για να το ανοίξετε.
Ορίστε το διακόπτη 720p/1080p στη ρύθμιση που προτιμάτε. Στρέψτε το κάλυμμα
των στοιχείων ελέγχου δεξιόστροφα, για να το κλείσετε.

Εισαγωγή κάρτας μνήμης
Η κάμερα Polaroid Cube δέχεται κάρτες micro SD με χωρητικότητα αποθήκευσης
έως 32 GB. Με τη χρήση νομίσματος ή άλλου επίπεδου αντικειμένου, στρέψτε το
κάλυμμα των στοιχείων ελέγχου αριστερόστροφα, για να το ανοίξετε. Τοποθετήστε
την κάρτα στην υποδοχή και ωθήστε την απαλά, έως ότου ακούσετε ένα κλικ.
Στρέψτε το κάλυμμα δεξιόστροφα, για να το κλείσετε. Για να αφαιρέσετε μια κάρτα,
ωθήστε απαλά την κάρτα προς τα μέσα, αφήστε την και αυτή θα ολισθήσει προς τα
έξω.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτες SD κατηγορίας 10 και άνω. Κάρτες κάτω της
κατηγορίας 6 είναι κατώτερης ποιότητας και ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση
στην ταχύτητα εγγραφής/ανάγνωσης, καθώς και άλλα μη αναμενόμενα
προβλήματα.

Σύνδεση στον υπολογιστή
Εισαγάγετε το παρεχόμενο καλώδιο Micro USB στη θύρα Micro USB και το άλλο
άκρο στον υπολογιστή. Κάντε διπλό κλικ στην κάμερα Polaroid
Cube, όταν εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας. Η φωτεινή ένδειξη θα
αναβοσβήσει με πορτοκαλί χρώμα, για να υποδείξει ότι ο υπολογιστής έχει
πρόσβαση στην κάρτα μνήμης της κάμερας. Οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας
βρίσκονται στο φάκελο DCIM.
Εκκίνηση της εφαρμογής ρυθμίσεων
α) Χρήστες Windows: Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο PolaroidCube.exe.
β) Χρήστες Mac: Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο PolaroidCube.app.zip και μετά κάντε
διπλό κλικ στο εικονίδιο Polaroid Cube.
Στην εφαρμογή, μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις: Light Frequency
(Συχνότητα φωτός), Timestamp (Χρονική ένδειξη), Cycle Recording (Κυκλική
εγγραφή), Date & Time (Ημερομηνία και ώρα) και Buzzer Volume (Ένταση ηχητικού
σήματος).
Φόρτιση
Όταν η μπαταρία φτάσει το 10%, θα ακουστούν τέσσερα ηχητικά σήματα και η
ενδεικτική λυχνία LED θα αλλάξει σε πορτοκαλί χρώμα. Αν η μπαταρία φτάσει το
0%, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα δύο δευτερολέπτων και μετά ένα σύντομο
ηχητικό σήμα, αμέσως πριν απενεργοποιηθεί η κάμερα. Για να την επαναφορτίσετε,
συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου καλωδίου Micro USB στη θύρα Micro USB
και το άλλο άκρο σε έναν υπολογιστή ή σε πρίζα (χρησιμοποιώντας το κατάλληλο
φις).
Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση σε πρίζα. Όταν είναι
συνδεδεμένη σε υπολογιστή, η φωτεινή ένδειξη LED θα ανάψει με έντονο πράσινο
χρώμα, όταν η κάμερα Polaroid Cube φορτιστεί πλήρως.
Αποποίηση ευθύνης: Κατά την εκτενή χρήση, η κάμερα Polaroid Cube ενδέχεται να
είναι θερμή κατά την αφή. Αυτό συμβαίνει στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας
και δεν αποτελεί ένδειξη ελαττώματος του προϊόντος, ούτε αποτελεί λόγο να
σταματήσετε τη διασκέδασή σας!
Έχετε απορίες; Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;
Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:
cspolaroid@camarketing.com
www.polaroid.com/cube

Δήλωση FCC
Η λειτουργία της συσκευής πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 15 των
κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των Η.Π.Α.
Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:
(1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
(2) Η συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει,
συμπεριλαμβανομένων και των παρεμβολών που ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα την ανεπιθύμητη λειτουργία της.

Η συσκευή έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τους
περιορισμούς περί ψηφιακών συσκευών Κατηγορίας Β, σύμφωνα με την
παράγραφο 15 των κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)
των ΗΠΑ. Οι εν λόγω περιορισμοί έχουν προβλεφθεί ώστε να παρέχουν εύλογη
προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε οικιακό
περιβάλλον. Η συσκευή δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση της δεν πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις
ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει
εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε συγκεκριμένο περιβάλλον. Αν η
συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή την τηλεοπτική
λήψη, οι οποίες διαπιστώνονται με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής, ο χρήστης πρέπει να προσπαθεί να διορθώνει αυτές τις παρεμβολές με
μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:
Αλλάζοντας τη γωνία λήψης ή θέασης της κεραίας λήψης.
Αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ συσκευής και δέκτη.
Συνδέοντας τη συσκευή σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο
στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
Ζητώντας βοήθεια από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από εξειδικευμένο
τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων.
Η χρήση καλωδίου με θωράκιση είναι υποχρεωτική για τη συμμόρφωση με τους
περιορισμούς Κατηγορίας Β στην παράγραφο 15 των κανονισμών της
Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των Η.Π.Α.
Μην πραγματοποιείτε αλλαγές και τροποποιήσεις στον εξοπλισμό, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στο εγχειρίδιο. Αν πρέπει να πραγματοποιηθούν τέτοιες
αλλαγές ή τροποποιήσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψετε
τη χρήση του εξοπλισμού.
Σημείωση: Σε περίπτωση που στατικός ηλεκτρισμός ή ηλεκτρομαγνητισμός
προκαλέσει διακοπή μεταφοράς δεδομένων (αποτυχία), επανεκκινήστε την
εφαρμογή ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB κ.λπ.).
Ηλεκτρονικά απόβλητα
Η PLR IP Holdings LLC, οι δικαιούχοι άδειας εκμετάλλευσης και οι εμπορικοί
συνεργάτες της υποστηρίζουν πλήρως όλες τις πρωτοβουλίες κατάλληλης
απόρριψης ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ως υπεύθυνοι για την προστασία του
περιβάλλοντος και για την αποφυγή παραβίασης των θεσπισμένων νομικών
πλαισίων, εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη της κατάλληλης απόρριψης του
προϊόντος σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, οδηγίες ή άλλα
θεσπισμένα πλαίσια της επικράτειας στην οποία διαμένετε. Απευθυνθείτε στις
τοπικές αρμόδιες αρχές ή το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν
για να βρείτε μια τοποθεσία για την κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος.
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.polaroid.com και να
ανατρέξετε στη σελίδα περί κοινωνικής ευθύνης (www.polaroid.com/socialresponsibility) για να ενημερωθείτε σχετικά με τους επιμέρους νόμους που ισχύουν
στην περιοχή σας και για να βρείτε τον πλησιέστερο χώρο συλλογής ηλεκτρονικών
αποβλήτων.

Αν η ηλεκτρονική συσκευή σας διαθέτει εσωτερική μνήμη στην οποία ενδέχεται να
υπάρχουν προσωπικά ή άλλα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι σκόπιμο να προβείτε σε
εκκαθάριση των δεδομένων προτού απορρίψετε τη συσκευή σας, ώστε να
διασφαλίσετε ότι κανείς τρίτος δεν θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα
προσωπικά σας δεδομένα. Η διαδικασία εκκαθάρισης δεδομένων διαφέρει
ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος και του λογισμικού του.
Είναι σκόπιμο να διερευνήσετε ποια είναι η βέλτιστη διαδικασία εκκαθάρισης για
τη συσκευή σας πριν την απόρριψή της. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στην
πλησιέστερη τοποθεσία ανακύκλωσης για να εξακριβώσετε τις διαδικασίες
εκκαθάρισης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία ανακύκλωσης.
Οι επωνυμίες Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color
Spectrum και Polaroid Cube είναι εμπορικά σήματα της PLR IP Holdings, LLC και
χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν δηλώνουν κατ' οποιονδήποτε τρόπο τη
χορηγία, υποστήριξη ή έγκρισή τους για το παρόν προϊόν. Η PLR IP Holdings, LLC δεν
είναι υπεύθυνη για την κατασκευή του παρόντος προϊόντος και δεν παρέχει
εγγύηση κατασκευαστή ή υποστήριξη.
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Την αναγνωρίζετε αμέσως. Και νιώθετε αμέσως σιγουριά. Όταν βλέπετε τα
λογότυπα Polaroid Classic Border και Polaroid Color Spectrum, γνωρίζετε ότι το
προϊόν που έχετε προμηθευτεί είναι αντιπροσωπευτικό των καλύτερων ποιοτικών
χαρακτηριστικών της μάρκας μας και συμβάλλει στην πλούσια κληρονομιά
ποιότητας και καινοτομίας της εταιρείας μας.

