INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Zawartość kompletu






Instrukcja obsługi,
Karta mikro SD,
Adapter,
Czytnik USD.

2. Specyfikacja

Wymiary
Waga
Rozmiar
Typ
Pojemność baterii
Czas pracy
Czas ładowania
Napięcie ładowania

Rozmiar
272mm x 220mm x 169mm
440g
L: 54-58cm ; XL 59-63cm
Bateria
Litowo-Jonowa
2000 mAh
Około 3h
Około 3h
500mA
Rozdzielczość video
Format video
Rozdzielczość zdjęć
Format zdjęć
Czujnik CMOS
Kąt widzenia

Kamera
2304*1296P 30fps
MOV
1920*1080 (2M)
JPEG
OV4689 1/3” CMOS
150°, 130°, 67.4°

3. Przyciski funkcyjne, opis produktu.
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Przycisk DV– Przytrzymaj długo by włączyć lub wyłączyć kamerę
Sygnał Wi-Fi – Włącz lub wyłącz nadawanie sygnału Wifi
Start/Stop – Przytrzymaj by rozpocząć lub zakończyć nagrywanie, przyciśnij raz by zrobić zdjęcie.
Regulacja rozmiaru
Obiektyw kamery
Dioda Reset – sygnalizuje wyłączenie urządzenia
Dioda funkcyjna – urządzenie włączone (kolor zielony), Wifi włączone (kolor niebieski), ładowanie urządzenia
(kolor czerwony)
Do uzupełnienia
Do uzupełnienia
Diodia Bluetooth – miga szybko gdy urządzenie nie jest sparowane, świeci na niebiesko gdy połączenie
bluetooth jest aktywne, miga wolno gdy odtwarzana jest muzyka.
Do uzupełnienia,
Przycisk bluetooth – Włączenie, wyłączenie sygnału. Odebranie, zakończenie połączenia głosowego.
Przycisk muzyczny a) – przyciśnij raz by zmienić piosnkę, przytrzymaj by zgłośnić.
Przycisk muzyczny b) – przyciśnij raz by zmienić piosnkę, przytrzymaj by ściszyć.
Slod karty SD,
Port USB
Pas regulujący
Gąbka
Zapięcie

4. Zasady bezpieczeństwa
Przed skorzystaniem z tego urządzenia, przeczytaj całą instrukcję i upewnij się, że jest dla Ciebie zrozumiała.
WAŻNE INFORMACJE:
1. Upewnij się, że na kasku nie ma pęknięć, dziur oraz wgłębień. Pasek utrzymyjący kask oraz zapięcie nie są w
żaden sposób naruszone. W przypadku jakich kolwiek wad napraw je lub zaprzestań używania kasku.
2. Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio przytwierdzone.
3. Upewnij się, że wszystkie moduły funkcyjne są sprawne a bateria naładowana.
UWAGA:
1. Nie używaj kasku w czasie deszczu,
2. Nie czyść kasku strumieniem wody. W celu wyczyszczenia kasku postępuj zgodnie z informacjami zawartymi
w punkcie 8.
3. Wymiana i używanie nieoryginalnych akcesoriów kasku jest zabronione.
4. Nie używaj kasku powypadkowego,
5. Nie używaj kasku podczas jazdy na motorze,
6. Nie używaj kasku w pracy, ponieważ nie zapewni on należytej ochrony.

Wysokie temperatury ( powyżej 43oC) mogą spowodować uszkodzenia w skorupie kasku. Nie zostawiać blisko
źródeł ciepła.
Możliwości ochronne kasku będą się zmniejszać wraz z upływem czasu. Ma na to wpływ wiele czynników
takich jak ubytki po kolizjach, wystawianie kasku na zanieczyszczenia i działanie szkodliwych substancji
chemicznych lub długie wystawianie urządzenia na działanie promieni słonecznych itp.
Kask nie powinien być używany przez dzieci podczas wspinaczki lub innych aktywności podczas których
istnieje ryzyko uduszenia jeśli dziecko utknie w kasku.

Czyszczenie:
Używać miękkiej ściereczki lekko nasączonej alkoholem w celu wycierania skorupy kasku, jego wnętrza i
innych akcesoriów. W celu wyczyszczenia kamery używać specjalnych ściereczek do obiektywów.

Przechowywanie:
Kask powinien być przechowywany w suchych i wentylowanych miejscach w temperaturze pokojowej.
Wymagane jest pełne naładowanie baterii przynajmniej raz w tygodniu.

5. Poprawne zakładanie kasku

1. Odpowiedni sposób noszenia kasku (poniżej czoła)
2. Nieodpowiedni sposób noszenia kasku (powyżej czoła)
3. Umieść środek bocznego paska poniżej uszu aby upewnić się, że jest to wygodne dla uszu.
4. Odepnij sprzączkę i dostosuj długość pasków.
5. Dostosuj podkładkę pod brodę aby czuć się komfortowo.
6. Rozmiar kasku może być regulowany za pomocą specjalnego regulatora. Zwężamy kręcąc zgodnie ze wskazówkami
zegara, luzujemy w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

6. Użytkowanie

1. Odchyl wyściółkę przedniej części kasku (rys. 1), połącz kabel micro USB ze źródłem zasilania (zasilacz lub port USB
komputera) w celu naładowania. Przy pierwszym użyciu patrz rys. 2.
2. Jak pokazuje rys. 3 odchyl przednią część wyściółki kasku, włóż kartę pamięci w kierunku wskazanym przez strzałkę
do momentu kliknięcia. W celu wyjęcia ponownie popchnij kartę pamięci.

7. Połączenie Bluetooth
1. Przytrzymaj przycisk Bluetooth
. Udane połączenie jest zasygnalizowane krótkim dźwiękiem i miganiem
światła na niebiesko.
2. Wejdź w ustawienia telefonu. Wybierz ustawienia Bluetooth a następnie wyszukiwanie urządzeń. Wybierz kask C5,
stałe niebieskie światło oznacza poprawne połączenie urządzenia z telefonem.

8. Połączenie DV
1. Przytrzymaj przycisk

Udane połączenie jest sygnalizowane krótkim dźwiękiem i stałym zielonym światłem.

2. Krótkie wciśnięcie
zatrzymuje nagrywanie.

robi zdjęcia, długie wciśnięcie włącza nagrywanie, ponowne długie wciśnięcie

3. Przytrzymaj przycisk

w celu włączenia Wi-fi w kasku (sygnał dźwiękowy i światło w kolorze niebieskim).

9. Aplikacja Airwheel

Zeskanuj kod QR aby pobrać aplikację
(wymagany Android 4.3 lub nowszy, albo IOS 7. lub nowszy)

Instrukcja
1. Włącz kask C5, uruchom Wi-fi oraz aplikację AirWheel.
2. Działaj zgodnie z poniższymi krokami w celu połączenia (hasło:
1234567890).
3. Dokładne informacje dostępne są na oficjalnej stronie AirWheel lub u
konsultanta.

1. Włącz aplikację AirWheel i wybierz „Inteligentny kask” z listy.
2. Wybierz bezprzewodowe połączenie Wifi i wyszukaj urządzenia AirWheel w pobliżu (można też użyć połączenia
Bluetooth).
3. Wciśnij WiFi_DVR_**** i wprowadź hasło „1234567890”.
4. Po udanym połączeniu wróć do strony głównej aplikacji aby robić zdjęcia i nagrywać filmy.

