
Instrukcja użycia aparatu Miniphoto 

1. Włączanie i wyłączanie aparatu - Naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off. Aparat jest włączony, 
kiedy zapala się niebieska lampka. Żeby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk, kiedy 
niebieska lampka się nie świeci, aparat jest wyłączony. 

2. Ustawienia - Poprzez naciskanie przycisku „Mode” (po prawej stronie) możesz przełączać 
pomiędzy obieniem zdjęć a nagrywaniem.  Naciśnięcie przycisku „Video/Photo”  (na górze) służy 
zrobieniu zdjęcia lub rozpoczęciu nagrywania. Znaczek nagrywania pojawi się na wyświetlaczu 
aparatu i rozpocznie się nagrywanie. 

3. Photo mode – tryb zdjęć - Poprzez naciśnięcie przycisku „Mode” (prawy przycisk) możesz 
przełączać pomiędzy nagrywaniem a robieniem zdjęć. Wybrany tryb wyświetla się w prawym 

górnym rogu wyświetlacza. Krótkie naciśnięcie przycisku „Video/Photo” spowoduje zrobienie 
zdjęcia. Podczas zrobienia zdjęcia, zapali się lampka. 

4. Galeria „Videto/Photo”- Krótkie naciśnięcie przycisku „Mode” (po prawej stronie) pozwala 
zarówno na przełączanie trybu fotografowania w tryb nagrywania, jak też wyświetlanie już 
zrobionych ujęć i nagrań. W prawym górnym rogu ikonka „Playback” będzie sygnalizować, w 
którym trybie aktualnie się znajdujesz. Użyj przycisków „Up” i „Down” do poruszania się 
pomiędzy plikami. Potwierdź swój wybór, naciskąjąc przycisk „Video/Photo” (przycisk na górze). 

5. Menu - Krótkie naciśnięcie przycisku „Menu” (lewy przycisk), otwiera Menu. Użyj przycisków 
„Up” i „Down”, aby poruszać się pomiędzy dostępnymi opcjami. Potwierdź swój wybór, 

naciskając przycisk „Video/Photo”. Aby opuścić Menu, znowu naciśnij krótko klawisz „Menu”. 
6. Ładowanie za pomocą kabla USB i transfer zdjęć - Połącz aparat z komputerem za pomocą 

kabla USB zawartego w zestawie. Takie połączenie pozwala na transferowanie zdjęć z aparatu do 
komputera. Status baterii: 3 słupki – bateria pełna, 2 słupki – bateria częściowo pełna, 1 słupek – 

bateria prawie pusta. 

7. Ładowanie - Ładowanie za pomocą kabla USB jest możliwe przy użyciu komputera, gniazdka USB 
lub Power Banku. 

8. Przycisk „Reset” - Naciśnięcie przycisku „Reset” powoduje wyczyszczenie wszelkich 
wcześniejszych ustawień aparatu 

 

Ostrzeżenie! 

Aparat jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 lat wzwyż. Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 
lat, ponieważ zawiera drobne części, którymi dziecko mogłoby się zadławić. 

Karta SD 

Zestaw nie zawiera karty SD. Do aparatu można użyć karty mini SD o pojemności do 32 GB. Do 
zachowania zdjęć i nagrań video, użycie karty SD jest absolutnie niezbędne. 

 


