
 
 

 

 

Instrukcja obsługi 

AGFAPHOTO WP8000 
 
 

SKŁAD ZESTAWU: 
 

1. Aparat AgfaPhoto WP8000 

2. Dedykowany akumulator zasilający 

3. Kabel MicroUSB 

4. Pasek nadgarstkowy 

5. Futerał ochronny (kolor szary) 

 

Specyfikacja urządzenia: 

• Aparat cyfrowy 24MP z możliwością zapisu zdjęć na karcie SD 

• Nagrywanie filmów HD w rozdzielczości 1080p 

• WODOODPORNA KONSTRUKCJA do 3 metrów głębokości 

• 2x Ekran LCD (główny 2,7'', przedni 1,8'') 

• Jasny obiektyw F3.0 / f=8.15mm 

• 16-krotny ZOOM cyfrowy 

• Wbudowany samowyzwalacz 

• Stabilizacja obrazu 

• Wbudowana mocna lampa błyskowa LED 

• Wstrząsoodporna obudowa 

• Zasilanie przy pomocy dedykowanego akumulatora 3.7V 650mAh (MODEL: BP-5M) 

• Wbudowany gwint 1/4'' pozwala na zamocowanie aparatu na każdym statywie / monopodzie / 

uchwycie posiadającym standardowy gwint mocujący 1/4'' 

• Waga aparatu - 130g 

• Wymiary aparatu: 10,5 x 6,3 x 2,5 cm 

• Menu aparatu w języku polskim 

Rozdzielczość wykonywanych zdjęć (10 rozmiarów do wyboru): 

• 2MHD (1920x1080) 

• 5M (2592x1922) 

• 7MHD 93648x2048) 

• 8M (3264x2448) 

• 12M (4000x3000) 

• 16M (4608x3456) 

• 20M (5200x3900) 

• 24M (5600x4200) 

• 30M (6400x4800) 

• 48M (8000 x 6000) 

Rozdzielczość kręconych filmów (3 rozmiary do wyboru): 

• HD (1280x720) 

• FHD (1920x1080) 

• 2.7K (2688x1520) 



 
 

 

Przygotowanie aparatu 

Instalacja akumulatora 

Przed użyciem należy zainstalować akumulator dostarczony wraz z aparatem zgodnie z 

instrukcją poniżej i oznakowaniem na komorze bateryjnej aparatu. 

 

1. Przesuń pokrywę baterii na spodzie aparatu w lewo, aby uzyskać dostęp do wnętrza komory. 

2. Zainstaluj baterię z zachowaniem właściwej biegunowości. 

3. Następnie zamknij pokrywę baterii i przesuń suwak w lewo, aby zablokować pokrywkę. 

 

Uwaga: wyjmij baterię, jeśli nie zamierzasz używać aparatu przez dłuższy czas. 
 
 

Ładowanie akumulatora 
 

Aby naładować akumulator, wystarczy podłączyć aparat (bez wyjmowania baterii) do 

komputer za pomocą kabla USB dostarczonego w zestawie. Czerwona dioda LED z tyłu 

aparat zaświeci się wskazując ładowanie baterii i wyłączy się po całkowitym naładowaniu akumulatora. 

Możesz również ładować baterię litową, podłączając aparat do zasilania sieciowego. W tym celu należy 

nabyć właściwy adapter (adapter nie wchodzi w skład zestawu oferowanego wraz z aparatem). 

 
 

Instalacja karty pamięci 
 

Kamera obsługuje karty pamięci microSD do 128 GB (brak w zestawie). Wewnętrzna pamięć aparatu może 

przechowywać tylko jedno zdjęcie do celów testowych. Konieczne jest umieszczenie karty microSD przed 

użyciem aparatu.  

Przed uruchomieniem aparatu upewnij się, że karta jest prawidłowo włożona. Kartę należy delikatnie 

wsunąć do gniazda (gniazdo na party umieszczone jest poniżej komory bateryjnej), aż zatrzaśnie się 

wewnątrz komory. Na ekranie LCD pojawi się ikona karty microSD gdy karta zostanie wykryta przez 

aparat. 

Uwaga: 

1. Wszystkie zdjęcia i filmy zostaną zapisane na karcie microSD po jej zainstalowaniu. 

2. Formatowanie usunie wszystkie dane zapisane na karcie pamięci. 

3. Nie wyjmuj karty microSD podczas formatowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie karty. 
 
 

Włączanie aparatu 

 

Naciśnij klawisz zasilania na górze aparatu, aby go włączyć. Ekran LCD włączy się. Aparat jest gotowy do 

działania. 

 

Wyłączenie aparatu 
 

Naciśnij ponownie klawisz zasilania na około 2 sekundy, aby wyłączyć aparat.  

Gdy poziom naładowania baterii jest niewystarczający, aparat wyświetli czerwoną ikonę na ekranie LCD i 

automatycznie wyłączy się po kilku sekundach. 
 
 
 
 
 
 



 
 

TRYB FOTO 
 

Po włączeniu aparatu na ekranie LCD pojawi się ikona aparatu wskazująca, iż tryb foto jest włączony. 

 

▪ Przełączanie między ekranami 

Aby przełączyć się z ekranu przedniego na ekran tylny, naciśnij klawisz zmiany ekranu obok 

przycisku zasilania. Każde naciśnięcie na przemian aktywuje przedni ekran 1,8 cala i tylny ekran 2,7 cala. 

 

▪ Fotografowanie 

Aby zrobić zdjęcie, po prostu naciśnij klawisz migawki w górnej części aparatu. Po każdym przechwyceniu 

obrazu liczba wyświetlana na ekranie wskazuje, o ile więcej zdjęć można zrobić na podstawie bieżącego 

ustawienia i rozmiaru karty pamięci włożonej do aparatu. Komunikat pojawi się na ekran, gdy karta pamięci 

jest pełna. Aby kontynuować, musisz przenieść wszystkie dane z karty pamięci do komputera lub włóż 

nową kartę pamięci. 

 

Ustawienia trybu fotograficznego: 

Aparat ma 18 ustawień technicznych, które można dostosować, aby poprawić fotografowanie: ustawienia 

lampy błyskowej, sceny, rozdzielczości, trybu Anti-Shake, wykrywania twarzy, zdjęć seryjnych, 

samowyzwalacza, EV, ISO, balansu bieli, ostrości, jakości, efektów, automatyczngo wyłączania, dźwięku, 

daty / czasu, częstotliwości ekranu, formatowania karty pamięci. 

 

1. Naciśnij klawisz SET 

2. Naciśnij klawisze Lewo / Prawo, aby wybrać ustawienie do zmiany 

3. Aby zatwierdzić ponowie wciśnij przycisk SET 
 
 

TRYB NAGRYWANIA WIDEO 
 

Naciśnij klawisz MODE, aby wybrać tryb nagrywania wideo, a następnie naciśnij klawisz migawki, aby 

rozpocząć nagrywanie wideo.  

Ikona wideo zostanie wyświetlona w lewym górnym rogu wyświetlacza LCD, a upływający czas 

nagrywania w prawym górnym rogu. Zacznie również migać czerwona kropka na ekranie, wskazując, że 

trwa nagrywanie wideo trwa. 

 

Uwaga: 

- Każdy plik wideo jest zapisywany w formacie AVI. 

- Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania wideo wynoszącego 29 minut aparat wyłączy się 

automatycznie. W takim przypadku po prostu uruchom go ponownie, naciskając ponownie klawisz 

zasilania. 
 
 

TRYB ODTWARZANIA 
 

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

Można także obracać, usuwać, przycinać i uruchamiać pokaz slajdów z zapisanymi zdjęciami.  

Aby uruchomić tryb należy nacisnąć klawisz MODE, a na ekranie LCD pojawi się ikona wskazująca, że 

tryb odtwarzania jest aktywny. 

Uwaga na ekranie LCD nie pojawią się żadne pliki, jeśli na karcie pamięci nie ma zapisanych żadnych zdjęć 

ani filmów. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Przesyłanie zdjęć i filmów na komputer 

 

1. Włącz aparat. 

2. Wybierz tryb odtwarzania. 

3. Następnie podłącz aparat do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. 

4. Okno akcji pojawi się na ekranie komputera. 

5. Kliknij „Otwórz folder, aby wyświetlić pliki”, zdjęcia zapisane zostały na karcie w pod-folderze DCIM. 

6. Na koniec możesz skopiować i wkleić wybrane zdjęcia do wybranego folderu na swoim 

komputer. 
 
 

UWAGI: 

 
Gwarancja: ten produkt jest objęty roczną gwarancją. 

 

Produkt wytwarzany i dystrybuowany przez firmę:  

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - Francja –  

+33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr 

 

Wyprodukowano w Chinach 

 

 

Produkty opatrzone znakiem CE są zgodne z obowiązującymi Dyrektywami europejskimi i związanymi z 

nimi zharmonizowanymi europejskimi standardami. 

 

Pozbywanie się zużytego sprzętu przez użytkowników na terenie Unii Europejskiej 

Zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami zabrania się wyrzucania tego produktu wraz z odpadami 

domowymi. Twoim obowiązkiem jest ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez przekazanie 

używanego urządzenia wyznaczonemu punktowi zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie możesz zostawić swój sprzęt do recyklingu, 

prosimy o kontakt z lokalnym urzędem miasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
 
 
 

 
 

Dystrybutor na terenie Polski: 
System Bank 

Os. Awdańców 23 
64-010 Krzywiń 

 
www.systembank.pl  

office@systembank.eu 

 

http://www.gtcompany.fr/
http://www.systembank.pl/

