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 WAŻNE INFORMACJE 

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy zwrócić uwagę na następujące ważne 

informacje: 

 

Karta MicroSD: 

- Przed pierwszym użyciem karty pamięci należy upewnić się, że karta została sformatowana w 

urządzeniu (Ustawienia > Formatowanie). 

- Maksymalna pojemność karty pamięci nie powinna być większa niż 32GB. 

Użycie kart pamięci o pojemności przekraczającej maksymalną zalecaną pojemność może 

skutkować błędami w plikach. 

- Czas nagrywania zależy od wybranej rozdzielczości. 

 

Ładowanie: 

- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest całkowicie naładowane. 

- Podczas ładowania należy trzymać urządzenie z dala od dzieci. 

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas ładowania. Jeśli urządzenie włącza się 

automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania, należy je wyłączyć w celu pełnego 

naładowania. Urządzenie podłączone do zasilania i włączone nie będzie się ładować. 

- Urządzenie powinno być ładowane wyłącznie przez port USB komputera lub zasilacz USB  

o maksymalnej pojemności 550 mAh. 

- Przed użyciem urządzenia należy odłączyć podłączony kabel USB. 

 

Instrukcje bezpieczeństwa: 

UWAGA:  

Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia z powodu ryzyka 

zadławienia. 

- Urządzenie jest wodoodporne do głębokości 3m. Proszę nie używać urządzenia na większych 

głębokościach.  
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UWAGA: Nie podłączać kabla zasilającego mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka 

porażenia prądem. Komorę baterii należy otwierać wyłącznie suchymi rękoma i upewnić się, że 

podczas wkładania, wymiany lub wyjmowania baterii lub karty SD do wnętrza urządzenia nie 

dostanie się brud. 

- Po użyciu w wodzie należy wyłączyć urządzenie, upewnić się, że komora baterii jest szczelnie 

zamknięta i przepłukać urządzenie czystą wodą. Nie należy używać mydła ani detergentów, 

ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na wodoszczelność. Po wypłukaniu urządzenia 

należy pozwolić mu wyschnąć. 

UWAGA: Zawsze należy chronić urządzenie przed upadkiem i uderzeniami. 

- Zachowaj odpowiednią odległość od obiektów, które generują silne pole magnetyczne lub 

fale radiowe, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub wpłynąć na jakość dźwięku i obrazu. 

- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym (w temperaturze pokojowej) miejscu suchym i 

wolnym od kurzu oraz nigdy nie wystawiać go na działanie wysokich temperatur lub stałego 

bezpośredniego światła słonecznego. 

- W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, dymu lub nieprzyjemnych zapachów 

wydobywających się z urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od kabla ładującego i wyjąć 

baterię, aby uniknąć pożaru. 
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PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM APARATU 

Przed pierwszym użyciem aparatu należy włożyć dostarczoną wraz z aparatem baterię litową. 

 

1. Przesuń pokrywę baterii na spodzie aparatu: 

 
2. Włóż baterię zgodnie z symbolami +/-. 

3. Zamknij pokrywę komory baterii. 

 

 

 

Uwaga:  

Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię. 

 

Ładowanie baterii 
Podłączyć kamerę do komputera przez port USB. Czerwona dioda LED zaświeci się, sygnalizując 

ładowanie. Dioda LED gaśnie, gdy bateria jest w pełni naładowana. 

   

 

 

 

 

Włóż baterię litową. 
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Wymagania systemowe 
Komputer powinien spełniać następujące minimalne wymagania dotyczące przesyłania zdjęć i 

filmów:  

 

Windows 7/XP3 
System Windows7 / XP lub wyższy, procesor Pentium  

128 MB pamięci / 150 MB wolnej pamięci / interfejs USB  

Zalecana rozdzielczość ekranu: rozdzielczość 1024x768, kolor 16-bitowy lub wyższy. 

 

Windows Vista 
Procesor 800 MHz i pamięć systemowa 512 MB 

20 GB dysku twardego z co najmniej 16 GB wolnego miejsca na dysku 

Obsługa grafiki SVGA  

Port USB 

 

Mac  
Power Macintosh G3 500 MHz lub więcej Konfiguracja 

Mac OS X lub wersja 10.5.x lub starsza 

256 MB lub więcej pamięci systemowej z 150 MB wolnego miejsca na dysku 

Rozdzielczość ekranu 800x600 lub wyższa 
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APARAT 

 

     

 

Wyzwalacz 

Otwór na linkę 

 

Otwór na linkę 

Przełącznik między ekranami 

Lampa 

 
Ekran przedni Lampka kontrolna 

Przełącznik 

do 

powiększania 

Obiek

tyw 

 

Klapka do baterii / 

Karta SD / USB 

Ekran główny Kontrola stanu baterii 

Blokada klapki do 

baterii 
Zoom in   / Do góry 

Zoom out  / Do dołu 

Lampa    / Na prawo 

Usuń   / Na lewo 

Tryb     / Powrót 

Menu    / OK 

Przycisk Power 
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Oznaczenia:  

Stan baterii 

 Pełny             

  Pólpełny       

  Niski                      

Jakość 

 Dobra                       

 Drobna     

 Bardzo drobna 

Lampa 

    Lampa włączona  

    Lampa automatyczna 

   Lampa wyłączona 

   Anty Czerwone oczy   

Tryb 

 Zdjęcia Odtwarzanie 

 Wideo   

 

 Samowyzwalacz  10 Sek 

   Samowyzwalacz  5 Sek 

   Samowyzwalacz  2 Sek 

  Samowyzwalacz wyłączony 

Zoom cyfrowy 

   

Blokowanie plików 

  Blokada  

Anti-shake 

 Anti-shake włączony  

  Anti-shake wyłączony 

Sceny  

 Auto  Krajobraz  Portret 

Sceny nocna  Portert nocny 

 Wysoka czułość  Sport  Plaża 

 Impreza 



PL 

Wkładanie karty micro SD 
Kamera obsługuje karty pamięci Micro SD do maks. 32 GB (nie dołączone do zestawu). 

W pamięci wewnętrznej aparatu można zapisać tylko jedno zdjęcie do celów testowych.  

Przed użyciem należy włożyć kartę micro SD do gniazda karty pamięci. Upewnij się, że karta 

jest włożona prawidłowo. Dźwięk kliknięcia oznacza, że karta jest prawidłowo włożona.  

Na ekranie LCD wyświetlana jest ikona karty Micro SD potwierdzająca rozpoznanie karty przez 

aparat. 

Aby wyjąć kartę, naciśnij kartę od góry. Następnie wyskoczy z czytnika kart. 

 

Uwagi: 

1. Wszystkie zdjęcia zostaną zapisane na karcie Micro SD zaraz po włożeniu karty Micro SD. 

2. Formatowanie kasuje wszystkie dane na karcie pamięci. 

3. Nie wyjmuj karty pamięci z aparatu podczas formatowania. Może to spowodować 

uszkodzenie karty.  

 

Włączanie kamery 
Naciśnij przycisk POWER u góry kamery, aby włączyć kamerę. 

Ekran LCD jest aktywowany w celu potwierdzenia, że aparat pracuje.  

  

Tryb fotografowania 
Gdy aparat jest włączony, na ekranie LCD wyświetlana jest ikona potwierdzająca, że aparat 

znajduje się w trybie fotografowania. 

 

Przełączanie między ekranami 
Aby przełączać się między ekranem przednim i tylnym, naciśnij przełącznik ekranu. 

Po każdym naciśnięciu tego przycisku przedni 1,8-calowy ekran i tylny 2,7-calowy ekran są 

aktywowane jeden po drugim. 
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TRYB FOTOGRAFOWANIA 
Naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie. 

Podczas oszczędzania występuje niewielkie opóźnienie. 

Po zrobieniu zdjęcia, liczba wyświetlana na ekranie wskazuje, ile zdjęć można jeszcze zrobić z 

aktualnymi ustawieniami i rozmiarem karty pamięci w aparacie. 

Po zapełnieniu karty SD na ekranie wyświetlany jest komunikat. 

Aby kontynuować, należy przenieść wszystkie dane z karty SD do komputera lub włożyć nową 

kartę pamięci. 

 

Zoom cyfrowy 
Aparat posiada 16x zoom cyfrowy.  

Naciśnij przycisk W górę, aby powiększyć, a przycisk W dół, aby pomniejszyć. 

 

Wbudowana lampa błyskowa  
Naciśnij przycisk lampy błyskowej, aby aktywować różne tryby lampy błyskowej. 

Ikona wskazuje "Flash Off". Po wybraniu tego trybu lampa błyskowa nie działa. 

Ikona  wskazuje tryb "Auto Flash", a aparat automatycznie włącza lampę błyskową, gdy 

jest to wymagane w warunkach słabego oświetlenia. 

Ikona  wskazuje "Tryb lampy błyskowej" i lampa błyskowa zapala się za każdym razem, gdy 

wykonywane jest zdjęcie.  

Ikona  wskazuje tryb "Anti-Red Eyes". Lampa błyskowa aparatu wyzwala lampę błyskową 

w celu zmniejszenia efektu czerwonych oczu na zdjęciach. 

 

Sceny  
Dostępne są różne tryby sceny, które umożliwiają wykonywanie zdjęć w różnych środowiskach. 

W razie potrzeby możesz wybrać tryb, który najlepiej pasuje do stanu, w którym wykonujesz 

zdjęcia.  

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć aparat, ikona pojawia się w lewym górnym rogu 

wyświetlacza LCD. 

1. Naciśnij przycisk menu 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Sceny”   

3. Naciśnij przycisk w górę / w dół, aby wybrać żądaną scenę. 
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4. Naciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić. 

 
Wybór rozdzielczości zdjęć 
1. Naciśnij przycisk menu 

2. Naciśnij lewy / prawy przycisk, aby wybrać ikonę rozmiaru zdjęcia  

3. Naciśnij przycisk W górę / W dół, aby wybrać: 

(24M) 5600x4200 , (20M) 5200x3900 , (18M) 4896X3672, (16M) 4608x3456, 

(14M) 4416x3312, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (8M) 3264x2448, 

(7M HD) 3648x2048, (7M) 3072x2304, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, 

(2MHD) 1920x1080, (2M) 1600x1200, (VGA) 640X480 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. Na ekranie pojawi się ikona rozmiaru zdjęcia.  

 

Anti-shake 
Aparat jest wyposażony w funkcję zapobiegającą wstrząsom, która zapewnia lepszą jakość 

obrazu, gdy nie jest używany statyw. 

1. Naciśnij przycisk menu 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę Anti Shake   

3. Naciśnij przyciski w górę/w dół, aby wybrać opcję Anti Shake 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.  

5. Na ekranie LCD zostanie wyświetlony symbol  potwierdzający, że funkcja Anti Shake jest 

włączona. 

 

Wykrywanie twarzy 

1. Naciśnij przycisk menu 
2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę Wykrywanie twarzy   

3. Naciśnij przyciski w górę/w dół, aby włączyć/wyłączyć funkcję "Wykrywanie twarzy". 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. 
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Zdjęcia seryjne 
Funkja ta pozwala na wykonanie 6 pojedynczych zdjęć w krótkim odstępie czasu za pomocą 

jednego naciśnięcia spustu migawki. 

1. Naciśnij przycisk menu 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę Zdjęcia seryjne   

3. Naciśnij przyciski w górę/w dół, aby włączyć/wyłączyć funkcję " Zdjęcia seryjne ". 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. 

 

Proszę zwrócić uwagę:  

W przypadku korzystania z funkcji zdjęć seryjnych rozdzielczość zdjęcia automatycznie zmienia 

się na VGA. 

 

Samowyzwalacz 

1. Naciśnij przycisk menu 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Samowyzwalacz" .  

3. Naciśnij przyciski w górę/w dół, aby wyświetlić opcje samowyzwalacza. 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. 
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USTAWIENIA 
Proszę dostosowywać ustawienia zdjęć w trybie zdjęć  

a ustawienia wideo w trybie wideo. 

 

Ekspozycja 
1. Naciśnij przycisk menu 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę ekspozycji  

3. Naciśnij przyciski w górę/w dół, aby wybrać właściwą ekspozycję. 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.  

Odpowiednia ikona zostanie wyświetlona na ekranie LCD. 

 

ISO 
Jest to funkcja specjalna w przypadku, gdy źródło światła nie jest wystarczające, ale nie chcesz 

używać lampy błyskowej.  

1. Naciśnij przycisk menu 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "ISO  

3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać. 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.  

Odpowiednia ikona zostanie wyświetlona na ekranie LCD. 

 

Bilans bieli: 
Opcja ta umożliwia ustawienie koloru zdjęcia w zależności od źródła światła. 

1. Naciśnij przycisk Menu 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę balansu bieli  

3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać. 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.  

 

Ostrość 
Funkcja ta umożliwia użytkownikowi dostosowanie ostrości zdjęcia, tak aby było ono 

wyraźniejsze. 

1. Naciśnij przycisk menu 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Ostrość  
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3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać. 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.  

 

Jakość 
Ta funkcja dostosowuje ogólną jakość zdjęcia. 

1. Naciśnij przycisk menu 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Jakość  

3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać. 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.  

Odpowiednia ikona zostanie wyświetlona na ekranie LCD. 

 

Efekt 
1. Naciśnij przycisk menu 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Efekt  

3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać. 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.  

 

Automatyczne wyłączanie zasilania 
Uwaga: Domyślnym ustawieniem do automatycznego wyłączania są 3 minuty.  

Można to zmienić to w następujący sposób: 

1. Naciśnij przycisk menu 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Auto Power Off  

3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać. 

4, Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić i zapisać wybór.  

Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję "Disable" (Wyłącz), aparat nie wyłączy się automatycznie, 

dopóki nie wyczerpią się baterie. 

 

Formatowanie karty pamięci 
Uwaga: Formatowanie karty pamięci powoduje skasowanie wszystkich danych na karcie. 

Upewnij się, że wszystkie pliki zostały skopiowane przed formatowaniem. 

 

1. Naciśnij przycisk menu 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę "Formatuj kartę pamięci  
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3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać. 

4. Jeśli wybierzesz "Cancel" (Anuluj), naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.  

Aparat powróci do trybu fotografowania. 

5. W przeciwnym razie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić formatowanie. 

 

Ustawienia fabryczne 
Można przywrócić ustawienia aparatu do ustawień fabrycznych. 

Uwaga: Wszystkie ustawienia niestandardowe zostaną utracone, jeśli nie odpowiadają 

niektórym z ustawień domyślnych. 

1. Naciśnij przycisk Menu 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę " Ustawienia fabryczne ". 
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TRYB WIDEO 
Naciśnij przycisk "Mode", aby włączyć tryb wideo. 

Naciśnij spust migawki, aby rozpocząć nagrywanie. 

Ikona wideo  jest wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu LCD. 

Czas nagrywania jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu LCD. 

Czerwona ikona "Record" (Nagrywanie)  miga, potwierdzając, że film jest nagrywany. 

Uwaga: Film można oglądać za pomocą kamery w trybie odtwarzania. 

 

TRYB ODTWARZANIA 
Naciśnij przycisk Mode, aby przejść do trybu odtwarzania.  

W trybie odtwarzania można przeglądać zdjęcia i pliki wideo zapisane na karcie pamięci. 

Można również obracać, chronić i usuwać zdjęcia. 

 

Obracanie 
1. Naciśnij przycisk Menu w trybie odtwarzania. 

2. Naciśnij przyciski w lewo/prawo, aby wybrać ikonę "Rotate" (Obracanie). 

3. Naciśnij przyciski góra/dół, aby wybrać: 90º /180º /270º /Anuluj. 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. 

 

Pokaz slajdów 
Czas wyświetlania każdego zdjęcia na ekranie można wybrać w trybie podglądu. 

Opcje (w sekundach): 3s/5s/10s 

 

Blokowanie plików 
Chroń swoje zdjęcia i filmy, aby nie zostały przypadkowo usunięte. 

1. Naciśnij przycisk menu w trybie odtwarzania 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać funkcję 

3. Naciśnij przycisk w górę, aby wybrać: blokadę / odblokowanie 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić  

5. Podczas oglądania zdjęć lub filmów wideo chronione pliki wyświetlają na ekranie ikonę 

blokady  
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Usuwanie plików 
Usuń jedno lub wszystkie niezabezpieczone zdjęcia lub filmy. 

1. Naciśnij przycisk Menu w trybie odtwarzania. 

2. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę usuwania .  

3. Naciśnij przycisk W górę / W dół, aby wybrać: To zdjęcie / Wszystkie zdjęcia / Anuluj. 

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. 

 

Usuwanie za pomocą przycisku „USUŃ“  
Przyciskiem usuwania można usunąć zawsze ostatnie aktualne zdjęcie lub film w danym trybie. 

 

Drukowanie  
Zdjęcia mogą być drukowane na dowolnej drukarce obsługującej Pict Bridge. 

1. Wybierz zdjęcie do wydruku 

2. Naciśnij przycisk menu 

3. Naciśnij lewy/prawy przycisk, aby wybrać ikonę druku   

4. Naciśnij przycisk W górę / W dół, aby wybrać: Drukuj / Anuluj. 

5. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić opcję Drukuj.  

Jeśli druk bezprzewodowy nie powiedzie się, podłącz aparat do drukarki za pomocą kabla USB. 
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PRZENOSZENIE ZDJĘĆ I FILMÓW NA KOMPUTER 
 

1. Włączyć aparat.  

2. Wybierz tryb odtwarzania.  

3. Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.  

4. Na ekranie pojawi się ikona dysku wymiennego w następujący sposób,  

5. Kliknij dysk wymienny, aby wyświetlić zdjęcia zapisane w podkatalogu DICM. 

6. Zdjęcia można kopiować i wklejać do wybranego folderu lub lokalizacji. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
Czujnik 8MP CMOS  

 

 

Rozdzielczość zdjęć 

(24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, 

(14M) 4416x3312, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, 

(8M) 3264x2448, (7M HD) 3648x2048, (5M) 2592x1944,  

(3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080, (VGA) 640x480 

Rozdzielczość wideo FHD1920x1080, HD1280x720P, (VGA)640x480, QVGA320x240 

Ekrany 2,7-calowy ekran tylny, 1,8-calowy ekran przedni 

Pamięć zewnętrzna Karty Micro SD do 32 GB (nie dołączona do zestawu) 

Zoom cyfrowy 4x  

EV -3~+3 

Balans bieli Auto / Światło dzienne / Wolking / Fluorescencja / Wolfram 

Sceny Auto / rajobraz / Portret / Sceneria na Natchcie / Portret nocny / 

Wysoka czułość / Sport / Plaża / Impreza 

ISO Auto/100/200/400 

Samowyzwalacz 2s, 5s, 10s  

Formaty plików JPEG (zdjęcia) / AVI (film) 

Anti-shake Tak 

Lampa błyskowa Auto / Silna lampa błyskowa / Lampa błyskowa wyłączona / Anty 

czerwone oczy 

Drukowanie Tak 

Rozpoznawanie twarzy Tak 

Zdjęcia seryjne Tak (VGA 6 sztuk) 

Mikrofon Wbudowany 

Interfejs USB2.0 

Bateria Bateri litowa 

Temperatura pracy 0-40°C 
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Wszystkie specyfikacje produktów są poprawne w momencie wydruku i mogą ulec 

zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.  

Easypix GmbH zastrzega sobie prawo do błędów lub pominięć. 

Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy odwiedzić nasz dział pomocy na www.easypix.eu. 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Producent niniejszym oświadcza, że oznakowanie CE zostało umieszczone na tym produkcie 

zgodnie z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi przepisami dyrektyw europejskich. 

  

 

 

 

 

Deklarację zgodności można pobrać z: 

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_reef.pdf 

 

 

 

http://www.easypix.eu/
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UTYLIZACJA  

 Utylizacja opakowania 

Sortuj materiały opakowania. Do makulatury należy dodać karton i tekturę, folie należy 

poddać recyklingowi. 

 

  Unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub 

baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej.  

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z 

odpadami komunalnymi. Stare urządzenie i/lub baterie/akumulatory należy zwrócić do 

odpowiednich punktów zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

i/lub baterii/akumulatorów. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego sprzętu 

i/lub baterii, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, sklepem, w którym zakupiono 

sprzęt, lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić 

zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.  

 Ostrzeżenie o baterii 

- Nie należy demontować ani uderzać w baterię. Uważaj, aby nie zwarć baterii.  Nie należy 

wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur. Nie używaj baterii, jeśli przecieka lub 

rozszerza się.  

- Zawsze ładować przez system. Jeśli bateria zostanie wymieniona na niewłaściwy typ, istnieje 
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ryzyko wybuchu.   

- Baterię należy przechowywać z dala od dzieci.  

- Baterie mogą eksplodować, jeśli zostaną wystawione na działanie otwartego ognia. Nigdy nie 

wrzucać baterii do ognia.  

- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.  

- Baterię należy wyjąć i zutylizować oddzielnie przed wyrzuceniem urządzenia. 

 

 Ostrzeżenie o małych częściach 

Aparat nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na ryzyko uduszenia. 

 

                                          

 

 

 


