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Персональная камера
GLOBEX GE-915
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Инструкция пользователя
Общий вид устройства

Важно: пожалуйста, откройте резиновую заглушку разъёма USB
для получения доступа к кнопке сброса настроек!
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Пульт ДУ (опция)
Индикатор работы
Фото
Видео
Запись аудио

Важно: для подключения пульта ДУ к камере - включите камеру и
удерживая нажатой кнопку Фото на пульте ДУ, коротко нажмите кнопку
Питание(17) на камере, в результате вы должны увидеть, что камера сделает снимок - это результат успешного подключения, можно отпустить
кнопку Фото на пульте ДУ.
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Обозначения на ЖК-дисплее

Начало работы:
Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку Питание (17), которая расположена в нижней части правой
стороны устройства, в течение 3 секунд. Устройство начнет
вибрировать вместе с подачей звукового сигнала, а зеленый
индикатор на верхней панели устройства включится. Камера и
ЖК-дисплей включатся и перейдут в режим ожидания.

Важно: ЖК-экран автоматически отключается через 3 минуты простоя
устройства при условии включенной функции экономии энергии.

Запись видео:
Чтобы записать видео, нажмите кнопку Запись видео (6),
расположенную в верхней части левой стороны устройства.
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Аппарат коротко подаст вибросигнал и на ЖК-дисплее появится символ красной точки, указывающей на то, что камера
в данный момент записывает видео.
Чтобы заблокировать видео, нажмите кнопку OK (8) в
режиме записи видео: на ЖК-дисплее отобразится значок
замка подтверждающий блокирование записи.
Чтобы записать видео ночью или в темноте, нажмите
кнопку Вверх (9) один раз для включения режима ночного
видения. Видеозаписи, записанные в режиме ночного видения, будут черно-белыми. Для отключения режима ночного
видения нажмите кнопку Вверх (9) еще раз.
Для остановки записи видео нажмите кнопку Запись видео (6) еще раз. Камера подаст короткий вибросигнал один
раз и символ красной точки исчезнет с ЖК-дисплея. Камера
прекратит запись и сохранит видео.
Фотографирование:
Чтобы сделать фотографию, нажмите кнопку Фото (14),
расположенную в верхней части правой стороны устройства.
Чтобы сделать фотографии ночью или в темноте и в условиях плохой видимости, нажмите кнопку Ночной режим (9)
один раз для включения режима ночного видения. Далее нажмите кнопку Фото (14) для того, чтобы сделать фотографии.
Для отключения режима ночного видения нажмите кнопку
Ночной режим (9) еще раз. Фотографии, сделанные в режиме
ночного видения, будут черно-белые.
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Запись аудио:
Чтобы записать только звук нажмите кнопку Запись аудио
(7), расположенной под кнопкой Запись видео (6). Устройство
подаст короткий вибросигнал и на ЖК-дисплее появится
значок микрофона. Нажмите кнопку Запись аудио (7) еще
раз, чтобы остановить запись. Аудиозапись будет сохранена
как аудиофайл.
LED индикаторы:

Видео:

Моргающий красный = запись

Аудио:

Моргающий желтый = запись

Фото:

Моргающий красный одиночный = процесс фотографирования

Питание:

Зелёный = устройство
включено/режим ожидания

Аккумулятор:

Красный = процесс зарядки
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Зарядка устройства:
Через USB:
• Вы можете заряжать камеру с помощью кабеля USB и
адаптера питания, которые идут в комплекте с устройством.
• Вы также можете зарядить камеру, подключив камеру к
компьютеру с помощью кабеля USB.
Через персональную док-станцию
Установите камеру в персональную док-станцию и подключите док-станцию к сети 220В с помощью кабеля USB и
адаптера питания.
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Видео, Фото и Аудио воспроизведение:

Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение (8) в
течение 1-2 секунд чтобы войти в меню воспроизведения.

Важно: для того, чтобы войти в меню воспроизведения, нужно ввести
пароль авторизации который состоит из 8-ми знаков! По умолчанию пароль
00000000.

Используйте кнопки Вверх (9) и Вниз (10) для выбора
необходимого символа пароля авторизации. Используйте
кнопку OK (8) для переключения между знаками пароля.
Для подтверждения ввода пароля авторизации используйте
кнопку Запись аудио/Меню (7).
Используйте кнопки Вверх (9) и Вниз (10) чтобы выбрать
соответствующее меню воспроизведения: видео, фото или
аудио файлов. После этого нужно нажать кнопку OK (8) чтобы
отобразить все сохраненные файлы конкретного выбранного
типа: видео, фото или аудио записи.
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Выберите файл для просмотра используя кнопки Вверх
(9) и Вниз (10). Нажмите кнопку OK (8) для просмотра выбранного файла в полноэкранном режиме.
Для возвращения к общему меню воспроизведения еще
раз нажмите кнопку OK (8).
Для возврата в режим ожидания нажмите кнопку Питание (17).

Важно: при просмотре видео нажмите кнопку Вверх (9) чтобы осуществить замедление или нажмите кнопку Вниз (10) чтобы ускорить воспроизведение видео. Скорость замедления и ускорения прокрутки можно изменять от
1 / 64х до 64х.

Меню настроек:
Для того, чтобы войти в меню настроек, в режиме ожидания
нажмите и удерживайте кнопку Меню (7) в течение 1-2 секунд.
Важно: для того, чтобы войти в меню настроек, нужно ввести пароль авторизации, который состоит из 8-ми знаков! По умолчанию пароль 00000000.

Используйте кнопки Вверх (9) и Вниз (10) для выбора
необходимого символа пароля авторизации. Используйте
кнопку OK (8) для переключения между знаками пароля.
Для подтверждения ввода пароля авторизации используйте
кнопку Запись аудио/Меню (7).
В меню настроек есть три подменю: «Настройки видео»,
«Настройки фото» и «Системные настройки». Для перехода между подменю используйте кнопку Меню (7), коротко
нажимая на нее. Для выбора конкретного подпункта меню
используйте кнопки Вверх (9) и Вниз (10) и кнопку под-
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тверждения OK (8) для выбора и изменения. Для возврата в
режим ожидания, находясь в подменю «Системные настройки», нажмите кнопку Меню (7).
Разрешение видео:
В меню «Настройки видео» выберите пункт, который отображает текущее разрешение видео и нажмите кнопку OK (8).
Доступны следующие параметры для выбора:
• 2560×1080 30fps 21:9
• 2304×1296 30fps 16:9
• 1920×1080 30fps 16:9
• 1920×1080 45fps 16:9
• 1280×720 60fps 16:9
• 1280×720 30fps 16:9
• 848×480 30fps 16:9
Выберите желаемое разрешение и нажмите кнопку OK
(8) для подтверждения выбора.
Качество видео:
В меню «Настройки видео» есть возможность выбрать
три уровня качества. Выберите пункт, который отображает
уровень качества, нажав на кнопку OK (8).
Доступны следующие параметры для выбора:
• Высокое
• Среднее
• Низкое
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Выберите нужный вариант и для подтверждения нажмите кнопку OK (8).

Важно: качество видео влияет на битрейт видеофайла. Чем лучше
настройки выбраны, тем лучше качество видео и тем большим будет размер
файла записи. Для достижения максимально длительной работы аккумулятора рекомендуется выбирать самый низкий уровень качества.

Предзапись:
В меню «Настройки видео» выберите «Предзапись» и
нажмите кнопку ОК (8).
Доступны следующие параметры для выбора:
• Предзапись: Выкл = предзапись отключена
• Предзапись: Вкл = камера будет делать предварительную запись видео перед стартом записи стандартного видео
продолжительностью до 1 мин. (продолжительность записи
зависит от выбранного разрешения видео)
Выберите необходимую опцию и нажмите кнопку OK(8)
для подтверждения выбора.

Важно: когда функция «Предзапись» включена в меню настроек, нажмите
кнопку Запись видео (6) для активации функции «Предзапись» и нажмите на
кнопку Запись видео (6) еще раз для стандартного старта записи видео.

Задержка записи:
В меню «Настройки видео» выберите «Задержка записи»
и нажмите кнопку ОК (8).
Доступны следующие параметры для выбора:
• Задержка записи: Выкл = задержка записи выключена
• Задержка записи: Вкл = камера будет автоматически
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продлевать запись видео до 10 секунд после остановки
записи видео пользователем (время задержки записи видео
зависит от выбранного разрешения видео)
Выберите необходимую опцию и нажмите кнопку OK (8)
для подтверждения выбора.
Штамп:
В меню «Настройки видео» выберите раздел «Штамп» и
нажмите кнопку OK (8) для подтверждения выбора.
Доступны следующие параметры для выбора:
• Штамп: Выкл = штамп даты и времени будет отключено
• Штамп: Вкл = камера будет производить запись с наложением штампа даты, времени и ID пользователя
Время цикла:
В меню «Настройки видео» выберите текущее активное
значение для раздела «Время цикла» и нажмите кнопку OK(8)
для подтверждения выбора. Камера будет записывать видео
установленными пользователем отрезками (циклами) времени.
Доступны следующие параметры для выбора:
• Время цикла: 5 мин
• Время цикла: 10 мин
• Время цикла: 20 мин
• Время цикла: 30 мин
Выберите нужный вариант и нажмите кнопку подтверждения выбора OK (8).
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Обнаружение движения:
В меню «Настройки видео» выберите раздел «Обнаружение движения» и нажмите кнопку OK(8).
Доступны следующие параметры для выбора:
• Обнаружение движения: Выкл = функция обнаружения
движения выключена
• Обнаружение движения: Вкл = устройство будет автоматически начинать запись при обнаружении движения
Выберите необходимую опцию и нажмите кнопку OK (8)
для подтверждения выбора.
Разрешение фото:
В меню «Настройки фото» выберите пункт, который отображает разрешение фото и нажмите кнопку OK (8).
Доступны следующие параметры для выбора:
• 32M ( 7552×4248 16:9 )
• 30M ( 6400×4800 4:3 )
• 23M ( 6400×3600 16:9 )
• 20M ( 5120×3840 4:3 )
• 18.5M ( 4976×3732 4:3 )
• 16M ( 5376×3024 16:9 )
• 4M ( 2688×1512 16:9 )
Качество фото:
В меню «Настройки фото» есть возможность выбрать
уровень качества фото. Выберите пункт, который отображает
уровень качества, нажав на кнопку OK (8).
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Доступны следующие параметры для выбора:
• Качество: Високое
• Качество: Среднее
• Качество: Низкое
Выберите нужный вариант и для подтверждения нажмите кнопку OK (8).
Серийная съемка:
В меню «Настройки фото» выберите пункт, который отображает настройки для меню «Серийная съемка» и нажмите
кнопку OK (8) для подтверждения. Камеры произведет серию
фотоснимков в зависимости от выбора пользователя.
Доступны следующие параметры для выбора:
• Серийная съемка: 1
• Серийная съемка: 5
• Серийная съемка: 10
• Серийная съемка: 20
ВыберитенужныйвариантидляподтверждениянажмитекнопкуOK(8).
Штамп:
В меню «Настройки фото» выберите раздел «Штамп» и
нажмите кнопку OK(8) для подтверждения выбора.
Доступны следующие параметры для выбора:
• Штамп: Выкл = штамп даты и времени будет отключен
• Штамп: Вкл = камера будет производить запись с наложением штампа даты, времени и ID пользователя
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Язык:
В меню «Системные настройки» выберите пункт «Язык»
и нажмите кнопку OK (8) для подтверждения выбора.
Доступны следующие варианты на выбор:
• English
• Українська
• Русский
Выберите нужный язык кнопками Вверх (9)/Вниз (10) и
нажмите кнопку OK (8) для подтверждения выбора.
Объем памяти:
В меню «Системные настройки» выберите пункт «Объем
памяти» и нажмите кнопку OK (8). Камера отобразит информацию о текущем состоянии памяти, например:
Объем памяти
Всего: 29596MB
Использовано: 13MB
Зарезервировано: 29583MB
Нажмите кнопку OK (8) или кнопку Запись аудио/Меню
(7) для возврата в меню «Системные настройки».
Режим записи:
В меню «Системные настройки» выберите пункт, который
отображает текущие настройки для меню «Режим записи» и
нажмите кнопку OK (8) для подтверждения.
Доступны следующие параметры для выбора:
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• Режим записи: Авто (камера будет начинать запись видео
автоматически сразу после включения)
• Режим записи: Вручную
Выберите необходимый режим записи и нажмите кнопку
OK (8) для подтверждения выбора.
Циклическое видео:
В меню «Системные настройки» выберите пункт, который
отображает настройки для меню «Циклическое видео» и
нажмите кнопку OK(8) для подтверждения.
Доступны следующие параметры для выбора:
• Циклическое видео: Вкл = после заповнения доступного
объема памяти, камера начнет перезаписывать старые файлы в порядке от более старых к более новым
• Циклическое видео: Выкл = после заполнения всего объема памяти видеозапись остановится
Выберите нужный режим для меню «Циклическое видео» и нажмите кнопку OK (8) для подтверждения.
Дата и Время:
В меню «Системные настройки» выберите пункт, который
отображает значения настройки даты и времени, и нажмите
кнопку OK (8) для подтверждения.
Нажмите кнопку OK (8) для выбора года / месяца / даты /
часы / минуты.
Нажмите кнопку Вверх (9)/Вниз (10) для настройки времени.
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Нажмите кнопку OK (8) для перехода к следующему пункту настройки и вернуться в предыдущее меню.
Форматирование:
В меню «Системные настройки» выберите пункт «Форматировать» и нажмите кнопку OK (8).
После кнопками Вверх (9)/Вниз (10) выберите действие
форматирования памяти устройства и подтвердите действие
кнопкой OK (8).
После завершения форматирования вы увидите соответствующее сообщение на дисплее.
Сброс настроек:
В меню «Системные настройки» выберите пункт «По
умолчанию» и нажмите кнопку OK (8).
После кнопками Вверх (9)/Вниз (10) выберите действие
сброса настроек и подтвердите кнопкой OK (8).
Текущие настройки камеры будут восстановлены согласно предустановленным заводским настройкам.
Настройка экрана:
В меню «Системные настройки» выберите пункт «Настройка экрана» и нажмите кнопку OK (8).
Нажмите кнопку OK (8) чтобы выбрать пункт «Яркость ЖК-экрана».
Кнопками Вверх (9)/Вниз (10) вы можете выбрать желаемый уровень яркости ЖК-экрана.
Нажмите OK (8) для подтверждения выбранного уровня
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яркости или нажмите кнопку Меню (7) чтобы вернуться в
меню «Системные настройки».

Автовыключение:
В меню «Системные настройки» выберите пункт, который отображает настройки меню «Автовыключение» и нажмите кнопку OK (8).
Доступны следующие варианты для выбора:
• Автовыключение: Выкл = устройство не будет автоматически выключаться
• Автовыключение: 3мин (устройство автоматически выключится через 3мин)
• Автовыключение: 5мин (устройство автоматически выключится через 5мин)
Выберите нужный пункт меню и нажмите кнопку OK (8)
для подтверждения.
Экономия энергии:
В меню «Системные настройки» выберите пункт, который
отображает текущие настройки меню «Экономия энергии» и
нажмите кнопку OK (8).
Доступны следующие варианты для выбора:
• Экономия энергии: Выкл
• Экономия энергии: Вкл (в случае активации камера включит
режим экономии энергии для продления времени работы аккумулятора и отключит дисплей. При попытке повторной активации
камеры возможны небольшие задержки отклика ~ 1-2 сек)
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Выберите нужный пункт меню и нажмите кнопку OK (8)
для подтверждения.
ID пользователя:
В меню «Системные настройки» выберите пункт «ID
пользователя» и нажмите кнопку OK (8) для подтверждения
выбора.
Используя кнопки Вверх (9)/Вниз (10) и кнопку подтверждения выбора символа OK (8), настройте желаемое ID
пользователя:

Нажмите кнопку Меню (7) для возврата в меню «Системные настройки».
Версия ПО:
В меню «Системные настройки» выберите пункт «Версия
ПО» и нажмите кнопку OK (8). Камера отобразит текущую
установленную версию ПО. К примеру:
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Версия ПО G20180123
Нажмите кнопку OK (8) или Меню (7) чтобы вернуться к
меню «Системные настройки».
Важно: для обновления ПО нужно обратиться в авторизированный СЦ
компании Globex!

Индикация низкого уровня заряда:
Когда уровень заряда аккумулятора слишком низкий,
значок аккумулятора в верхнем углу экрана сигнализирует о
разряде аккумулятора. Если не зарядить камеру вовремя, то
раздается звуковой сигнал и камера автоматически выключется. Не оставляйте аккумулятор камеры в разряженном
состоянии на долгое время так как это может стать причиной
выхода камеры из строя!
Лазерный указатель и подсветка
В режиме ожидания коротко нажмите кнопку Питание/
Лазерный указатель (17) для его включения. Для отключения
лазерного указателя повторите операцию - коротко нажмите
на кнопку Питание/Лазерный указатель (17).
В режиме ожидания коротко нажмите один раз кнопку
Вниз (10) для включения подсветки, которая может быть
использована как фонарь. При нажатти кнопки Вниз (10) 2
раза включится режим SOS, о чем будет сигнализировать
соответствующее мигание фонаря и звуковой сигнал. Для
отключения подсветки / сигнала SOS нажмите на кнопку Вниз
(10) еще раз.
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Подключение к ПК
Для подключения к ПК используйте кабель USB - mini USB,
который идет в комплекте с камерой. Установите драйвер
устройства и следуйте всем инструкциям по настройке которые идут в комплекте с камерой на CD диске.
Функция PTT (функция плечевого микрофона - опция)
1. Соедините камеру с рацией при помощи специального
кабеля(продается отдельно).
2. Нажмите на клавишу PTT(15) и удерживайте её чтобы
ответить и отпустите её, когда хотите закончить разговор.
Важно: при использование функции PTT содержание разговора не будет
сохранено на карте памяти!
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Спецификация устройства
Матрица

CMOS Sensor 5MP OV4689

Чипсет

Ambarella A7LA50 Chipset

Разрешение видео

2560x1080 30fps; 2304x1296 30fps;
1920x1080 30fps; 1920x1080 45fps;
1280x720 60fps; 1280x720 30fps;
848x480 30fps at 16:9

Разрешение фото

Одиночная съемка, серийная съёмка - формат
JPEG(1,5,10,20 кадров); 32MP(7552X4248 16:9),
30MP(6400x4800 4:3), 23MP(6400x3600 16:9),
20MP(5120X3840 4:3), 18.5MP(4976X3732 4:3),
16MP(5376x3024 16:9), 4MP(2688X1512 16:9)

Угол обзора

140

Формат видео

H.264 / MPEG4

Объем памяти

32ГБ

Дисплей

2.0-дюйма, 16:9 TFT LCD, 960*240

Класс защиты

IP65

Ночная съёмка

8 ИК диодов, до 15 метров с определением лица

Разъёмы

Встроенный микрофон / спикерфон

Аккумулятор

4000мАч

Размер

57.8 x 32.9 x 78

Вес

140г
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Поиск и устранение неисправностей
- Устройство не включается
1. Пожалуйста, подключите зарядное устройство к камере
и после 2 часов зарядки устройства попробуйте снова включить устройство.
2. Пожалуйста, проверьте зарядное устройство и USB
кабель, которые вы используете для зарядки устройства. В
случае повреждения замените их и повторите процедуру
зарядки устройства.
3. Пожалуйста, сбросьте настройки камеры к заводским
используя кнопку сброса устройства к заводским настройкам
и попробуйте включить устройство снова.
4. Если все вышеуказанные действия не принесли никакого результата, обратитесь в авторизованный СЦ компании
Globex для диагностики и, в случае необходимости, устранения неисправности.
- Устройство не подключается к ПК и не входит в режим загрузки
Пожалуйста, обратитесь в авторизованный СЦ компании
Globex для диагностики и решения проблемы.
- Вы забыли пароль пользователя
Пожалуйста, обратитесь в авторизованный СЦ компании
Globex для решения проблемы.
- Не получается синхронизировать время на устройстве
Пожалуйста, используйте программное обеспечение, которое идет в комплекте с камерой. Если все-равно не удается
изменить настройки и синхронизировать время, обратитесь
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в ближайший авторизированный СЦ компании Globex для
решения проблемы.

Информация о продукции и техника безопасности.
Уход за устройством
Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и
аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение
приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все
условия предоставления гарантии.
• Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки,
влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство высушите его.
• Не используйте и не храните устройство в запыленных
или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
• Не храните устройство при повышенной температуре.
Высокая температура может привести к сокращению срока
службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
• Не храните устройство при низкой температуре. При
повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что
может привести к повреждению электронных плат.
• Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом,
отличным от указанного в данном руководстве.
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• Несанкционированные изменения могут привести к
повреждению устройства и к нарушению установленных
правил эксплуатации радиооборудования.
• Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
• Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только
мягкой, чистой и сухой тканью.
• Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить
движущиеся узлы и нарушить их работу.
• Не подносите устройство к магнитам и источникам
магнитных полей.
• В целях обеспечения безопасности важных данных
храните их копии как минимум на двух носителях, например в устройстве и на карте памяти или компьютере. Кроме
того, вы можете записывать важную информацию на бумаге.
После продолжительной работы устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший
специализированный сервисный центр.
Утилизация
Возвращайте использованные электронные изделия,
аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные
пункты сбора согласно с местным законодательством. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов
и способствует повторному использованию материалов.
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Аксессуары и аккумуляторы
Данное устройство снабжено внутренним перезаряжаемым аккумулятором. Для замены аккумулятора отнесите
устройство в ближайший авторизованный сервисный центр.
Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако
при этом он постепенно изнашивается. Если время работы
значительно короче нормальных значений, обратитесь в
ближайший авторизованный сервисный центр для замены
аккумулятора.
Техника безопасности при использовании аккумуляторов
Внимательно ознакомьтесь с соответствующими инструкциями для данного устройства. Отсоединяя зарядное
устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за
вилку, а не за шнур. Неиспользуемое зарядное устройство
следует отключать от источника питания и от устройства. Не
оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку это может сократить
срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный
аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.
Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °С.
Слишком высокая и слишком низкая температура приводит
к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать
причиной временной неработоспособности устройства. Во
избежание короткого замыкания не допускайте соприкосновения металлических предметов с металлическими контак-
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тами аккумулятора. Оно может стать причиной повреждения
вызвавшего замыкание предмета или аккумулятора. Не
уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством.
По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной
переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Запрещается разбирать, разрезать,
открывать, разрушать, сгибать, прокалывать или вскрывать
батарейки и аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора
не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если
это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой
или обратитесь за медицинской помощью. Запрещается
изменять, перерабатывать, пытаться вставлять посторонние
предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию или
погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут
взрываться при повреждении. Аккумуляторы и зарядные
устройства следует использовать только по их прямому
назначению. Применение не по назначению или использование не одобренных аккумуляторов или зарядных устройств
может создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации
обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправные
зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства
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следует использовать исключительно в помещениях.
Дети
Устройство и аксессуары не являются игрушками. Они
могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном
для детей месте.
Важная информация по технике безопасности
Рабочая среда
Помните о необходимости соблюдения любых специальных предписаний, действующих в той или иной ситуации, и
обязательно выключайте устройство везде, где его использование запрещено или может вызвать помехи или создает
угрозу безопасности.
Работа устройства допускается только в нормальных
условиях эксплуатации.
Выключайте устройство в общественных местах, где
использование электронных устройств запрещено соответствующими знаками.
Потенциально взрывоопасные среды
В потенциально взрывоопасной среде обязательно
выключите устройство и строго соблюдайте все указания и
инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или гибелью
людей. Настоятельно рекомендуем выключать устройство на
автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на
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использование радиооборудования на топливных складах
(на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывоопасных
работ.
Потенциально взрывоопасная среда встречаются довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубное помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по
их переработке, автомобили с использованием сжиженого
горючего газа (пропана или бутана), помещения и зоны с
загрязнением воздуха химическими парами или пылью,
например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется
глушить автомобильные двигатели.
Все приведенные рекомендации в раной степени относятся к устройству, аккумулятору, зарядному устройству и
всем прочим принадлежностям. При нарушении нормально
работы любого из этих устройств обратитесь в ближайший
специализированный сервисный центр.
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Персональна камера
GLOBEX GE-915
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Керівництво користувача
Загальна будова

Важливо: будь ласка, відкрийте резинову заглушку роз’єму USB для того
щоб отримати доступ до кнопки скидання налаштувань!
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Пульт ДУ (опція)
Індикатор роботи
Фото
Відео
Запис аудіо

Важливо: для під’єднання пульта ДУ до камери - увімкніть камеру та
утримуючи натиснутою кнопку Фото на пульті ДУ, коротко натисніть
кнопку Живлення(17) на камері, в результаті ви маєте побачити, що камера
зробить знімок – це результат успішного під’єднання, можна відпустити
кнопку Фото на пульті ДУ.
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Позначення на РК-дисплеї

Початок роботи:
Щоб увімкнути пристрій натисніть та утримуйте кнопку
Живлення (17), яка розташована у нижній частині правої
сторони пристрою, протягом 3 секунд. Пристрій завібрує
разом з подачею звукового сигналу, а зелений індикатор на
верхній панелі пристрою увімкнеться. Камера та РК-дисплей
увімкнуться та перейдуть в режим очікування.
Важливо: РК-екран автоматично вимкнеться приблизно через 3 хвилини
простою пристрою у випадку активованої функції економії енергії.

Запис відео:
Щоб записати відео, натисніть кнопку Запис відео (6),
яка розташована у верхній частині лівої сторони пристрою.
Апарат коротко подасть вібросигнал і на РК-дисплеї з›явиться
символ червоної крапки, що вказує на те, що камера в даний
момент записує відео.
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Щоб заблокувати відео, натисніть кнопку OK (8) у режимі
запису відео: на РК-дисплеї з›явиться піктограма замка що
підтверджує блокування запису.
Щоб записати відео вночі або в темряві, натисніть кнопку
Вверх (9) один раз для увімкнення режиму нічного бачення.
Відеозаписи, записані у режимі нічного бачення, будуть чорно-білими. Для вимкнення режиму нічного бачення натисніть
кнопку Вверх (9) ще раз.
Щоб зупинити запис відео натисніть кнопку Запис відео
(6) ще раз. Камера подасть короткий вібросигнал один раз, і
символ червоної крапки зникне з РК-дисплею. Камера припинить запис та збереже відео.
Фотографування:
Щоб зробити фотографію, натисніть кнопку Фото (14),
розташовану у верхній частині правої сторони пристрою.
Щоб зробити фотографії вночі або в темряві та за умов
поганої видимості, натисніть кнопку Нічний режим (9) один
раз для увімкнення режиму нічного бачення. Далі натисніть
кнопку Фото (14) для того, щоб зробити фотографії. Для
вимкнення режиму нічного бачення натисніть кнопку Нічний
режим (9) ще раз. Фотографії, зроблені в режимі нічного бачення, будуть чорно-білі.
Запис аудіо:
Щоб записати лише звук натисніть кнопку Запис аудіо
(7), яка розташована під кнопкою Запис відео (6). Пристрій
подасть короткий вібросигнал і на РК-дисплеї з’явиться піктограма мікрофона. Натисніть кнопку Запис аудіо (7) ще раз
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щоб зупинити запис. Аудіозапис буде збережено як аудіофайл.
LED індикатори:

Відео:
Блимаючий червоний = запис
Аудіо:
Блимаючий жовтий = запис
Фото:
Блимаючий червоний одиночний = процес фотографування
Живлення:
Зелений = увімкнено/режим очікування
Акумулятор:
Червоний = процес зарядки
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Зарядка пристрою:
Через USB:
• Ви можете заряджати камеру за допомогою кабеля USB
та адаптера живлення, які ідуть в комплекті з пристроєм.
• Ви також можете зарядити камеру, підключивши камеру
до комп›ютера за допомогою кабеля USB.
Через персональну док-станцію
Встановіть камеру в персональну док-станцію та під’єднайте док-станцію до мережі 220В за допомогою кабеля USB
та адаптера живлення.
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Відео, Фото та Аудіо відтворення:

Натисніть та утримуйте кнопку Відтворення (8) на протязі
1-2 секунд щоб увійти в меню відтворення.
Важливо: для того, щоб увійти в меню відтворення, потрібно ввести
пароль авторизації який складається з 8-ми знаків!
По замовчуванню пароль 00000000.

Використовуйте кнопки Вгору (9) і Вниз (10) для вибору
необхідного символу пароля авторизації. Використовуйте
кнопку OK (8) для перемикання між знаками пароля. Для
підтвердження введення пароля авторизації використовуйте
кнопку Запис аудіо/Меню (7).
Використовуйте кнопки Вверх (9) та Внизу (10) щоб обрати відповідне меню відтворення: відео, фото чи аудіо файлів.
Після того натисніть на кнопку OK(8), щоб відобразити всі
збережені файли конкретного обраного типу: відео, фото чи
аудіо записи.
Оберіть файл для перегляду використовуючи кнопки
Вверх (9) та Вниз (10). Натисніть кнопку OK (8) для перегляду
обраного файлу в повноекранному режимі.
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Для повернення до загального меню відтворення ще раз
натисніть кнопку OK(8).
Для повернення в режим очікування натисніть кнопку
Живлення (17).

Важливо: під час перегляду відео натисніть кнопку Вверх (9), щоб здійснити сповільнення чи натисніть кнопку Вниз(10) щоб пришвидшити відтворення відео. Швидкість сповільнення та пришвидшення прокрутки можна
змінювати від 1/64Х до 64Х.

Меню налаштувань:
Для того, щоб увійти в меню налаштувань, в режимі очікування натисніть та утримуйте кнопку Меню (7) на протязі 1-2
секунд.
Важливо: для того, щоб увійти в меню налаштувань, потрібно ввести
пароль авторизації який складається з 8-ми знаків!
По замовчуванню пароль 00000000.

Використовуйте кнопки Вгору (9) і Вниз (10) для вибору
необхідного символу пароля авторизації. Використовуйте
кнопку OK (8) для перемикання між знаками пароля. Для
підтвердження введення пароля авторизації використовуйте
кнопку Запис аудіо/Меню (7).
В меню налаштувань є три підменю: «Налаштування
відео», «Налаштування фото» і «Системні налаштування».
Для переходу серед підменю використовуйте кнопку Меню
(7), коротко натискаючи на неї. Для вибору конкретного підпункту меню використовуйте кнопки Вгору (9) та Вниз (10) та
кнопку підтвердження OK (8) для вибору та зміни. Для повернення в режим очікування, знаходячись в підменю «Системні
налаштування», натисніть кнопку Меню (7).
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Роздільна здатність відео:
В меню «Налаштування відео» виберіть пункт, який відображає роздільну здатність відео і натисніть кнопку OK (8).
Доступні наступні параметри для вибору:
• 2560×1080 30fps 21:9
• 2304×1296 30fps 16:9
• 1920×1080 30fps 16:9
• 1920×1080 45fps 16:9
• 1280×720 60fps 16:9
• 1280×720 30fps 16:9
• 848×480 30fps 16:9
Оберіть потрібну роздільну здатність та натисніть кнопку OK (8).
Якість відео:
В меню «Налаштування відео» є можливість обрати три
рівня якості. Оберіть пункт, який відображає рівень якості,
натиснувши на кнопку OK (8).
Доступні наступні параметри для вибору:
• Висока
• Середня
• Низька
Оберіть потрібний варіант та кнопку OK (8) для підтвердження вибору.

Важливо: якість відео це впливає на бітрейт відеофайлу. Чим кращі налаштування обрані, тим кращою є якість відео і більшим розмір файлу запису.
Для досягнення максимально тривалої роботи акумулятора рекомендовано
обирати найнижчий рівень якості.
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Попередній запис:
В меню «Налаштування відео» оберіть «Попередній запис» і натисніть кнопку ОК (8).
Доступні наступні параметри для вибору:
• Вимк = попередній запис буде вимкнено
• Увімк = камера буде робити попередній запис відео
перед стартом запису стандартного відео тривалістю до 1 хв.
(тривалість запису залежить від обраної роздільної здатності
відео)
Виберіть потрібну опцію та натисніть кнопку OK (8) для
підтвердження вибору.
Важливо: Коли функція «Попередній запис» увімкнена в меню налаштувань, натисніть кнопку Запис відео (6) для активації функції «Попередній
запис» та натисніть на кнопку Запис відео (6) ще раз для безпосереднього
стандартного старту запису відео.

Затримка запису:
В меню «Налаштування відео» оберіть «Затримка запису»
і натисніть кнопку ОК (8).
Доступні наступні параметри для вибору:
• Вимк = затримка запису вимкнена
• Увімк = камера буде автоматично продовжувати тривалість запису відео до 10 секунд після зупинки запису відео
користувачем (час продовження запису відео залежить від
обраної роздільної здатності)
Оберіть потрібну опцію та натисніть кнопку OK (8) для
підтвердження вибору.
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Штамп:
В меню «Налаштування відео» оберіть розділ «Штамп» і
натисніть кнопку OK (8) для підтвердження вибору.
Доступні наступні параметри для вибору:
• Вимк = штамп дати та часу буде вимкнено
• Увімк = камера буде проводити запис з накладанням
штампу дати, часу та ID користувача
Час циклу:
В меню «Налаштування відео» оберіть розділ «Час циклу» і натисніть кнопку OK (8) для підтвердження вибору.
Доступні наступні параметри для вибору:
• Час циклу: 5 хв
• Час циклу: 10 хв
• Час циклу: 20 хв
• Час циклу: 30 хв
Оберіть потрібну опцію та натисніть кнопку OK (8) для
підтвердження вибору.
Визначення руху:
В меню «Налаштування відео» оберіть розділ «Визначення руху» і натисніть кнопку OK (8).
Доступні наступні параметри для вибору:
• Вимк = функція визначення руху вимкнена
• Увімк = пристрій буде автоматично починати відеозапис
після визначення руху
Оберіть потрібну опцію та натисніть кнопку OK (8) для
підтвердження вибору.
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Роздільна здатність фото:
В меню «Налаштування фото» оберіть пункт, який відображає роздільну здатність фото і натисніть кнопку OK (8).
Доступні наступні параметри для вибору:
• 32M ( 7552×4248 16:9 )
• 30M ( 6400×4800 4:3 )
• 23M ( 6400×3600 16:9 )
• 20M ( 5120×3840 4:3 )
• 18.5M ( 4976×3732 4:3 )
• 16M ( 5376×3024 16:9 )
• 4M ( 2688×1512 16:9 )
Якість фото:
В меню «Налаштування фото» є можливість обрати рівень
якості фото. Оберіть пункт, який відображає рівень якості,
натиснувши на кнопку OK (8).
Доступні наступні параметри вибору якості фото:
• Висока
• Середня
• Низька
Оберіть потрібну опцію та натисніть кнопку OK (8) для
підтвердження вибору.
Серійна зйомка:
В меню «Налаштування фото» оберіть пункт, який відображає налаштування для меню «Серійна зйомка» і натисніть
кнопку OK (8) для підтвердження. Камера зробить серію фотознімків в залежності від вибору користувача.
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Доступні наступні параметри для вибору:
• Серійна зйомка: 1
• Серійна зйомка: 5
• Серійна зйомка: 10
• Серійна зйомка: 20
Оберіть потрібну опцію та натисніть кнопку OK (8) для
підтвердження вибору.
Штамп:
В меню «Налаштування фото» оберіть розділ «Штамп» і
натисніть кнопку OK (8) для підтвердження вибору.
Доступні наступні параметри для вибору:
• Вимк = штамп дати та часу буде вимкнено
• Увімк = камера буде проводити запис з накладанням
штампу дати, часу та ID користувача
Мова:
В меню «Системні налаштування» оберіть пункт «Мова» і
натисніть кнопку OK(8) для підтвердження вибору.
Доступні наступні варіанти вибору мови:
• English
• Українська
• Русский
Оберіть бажану мову кнопками Вверх (9)/Вниз (10) та
натисніть кнопку OK (8) для підтвердження вибору.
Об’єм пам’яті:
В меню «Системні налаштування» оберіть пункт «Об’єм
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пам’яті» і натисніть кнопку OK (8). Камера відобразить інформацію про стан пам’яті, наприклад:
Об’єм пам’яті
Всього: 29596MB
Використано: 13MB
Зарезервовано: 29583MB
Натисніть кнопку OK (8) або кнопку Запис аудіо (7) для
повернення в меню «Системні налаштування».
Режим запису:
В меню «Системні налаштування» оберіть пункт, який
відображає поточні налаштування для меню «Режим запису»
і натисніть кнопку OK (8) для підтвердження.
Доступні наступні параметри для вибору:
• Режим запису: Авто (камера буде починати запис відео
автоматично одразу після ввімкнення)
• Режим запису: Вручну
Оберіть необхідний режим запису і натисніть кнопку OK
(8) для підтвердження вибору.
Циклічне відео:
В меню «Системні налаштування» оберіть пункт, який
відображає налаштування для меню «Циклічне відео» і натисніть кнопку OK (8) для підтвердження.
Доступні наступні варіанти для вибору:
• Циклічне відео: Увімк = після заповнення доступного об’єму пам’яті камера почне перезапис старих файлі в порядку
від старіших до новіших
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• Циклічне відео: Вимк = після заповнення доступного об’єму пам’яті відеозапис буде припинено
Оберіть необхідний режим для меню «Циклічне відео» та
натисніть кнопку OK (8) для підтвердження.
Дата і Час:
В меню «Системні налаштування» оберіть пункт, який
відображає налаштування дати та часу і натисніть кнопку OK
(8) для підтвердження.
Натисніть кнопку OK (8) для вибору року/місяця/дати/
години/хвилини.
Натискайте кнопки Вверх (9)/Вниз (10) для налаштування
часу.
Натисніть кнопку OK (8) щоб перейти до наступного налаштування і повернутися до попереднього меню.
Форматування:
В меню «Системні налаштування» оберіть пункт «Форматувати» та натисніть кнопку OK (8).
Опісля кнопками Вверх (9)/Вниз (10) оберіть дію форматування пам’яті пристрою та підтвердіть дію кнопкою OK (8).
Після завершення форматування ви побачите відповідне
повідомлення на дисплеї.
Скидання налаштувань:
В меню «Системні налаштування» оберіть пункт «За замовчуванням» та натисніть кнопку OK (8).
Опісля кнопками Вверх (9)/Вниз (10) оберіть дію скидання налаштувань та підтвердіть її кнопкою OK(8).
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Камера буде відновлена до заводських налаштувань по
замовчуванню.
Налаштування екрану:
В меню «Системні налаштування» оберіть пункт «Налаштування екрану» та натисніть кнопку OK(8).
Натисніть кнопку OK (8) щоб обрати пункт «Яскравість
РК-екрану».
Кнопками Вверх (9)/Вниз (10) ви можете обрати бажаний
рівень яскравості РК-екрану.
Натисніть OK (8) для підтвердження обраного рівня яскравості або натисніть кнопку Меню (7) щоб повернутися в меню
«Системні налаштування».
Автовимкнення:
В меню «Системні налаштування» оберіть пункт, який
відображає налаштування меню «Автовимкнення» та натисніть кнопку OK (8).
Доступні наступні параметри для вибору:
• Автовимкнення: Вимк = пристрій автоматично вимикатись не буде
• Автовимкнення: 3хв (пристрій автоматично вимкнеться
через 3хв)
• Автовимкнення: 5хв (пристрій вимкнеться через 5хв)
Оберіть бажаний пункт меню та натисніть кнопку OK(8)
для підтвердження вибору.

globex-electronics.com

UA

49

Економія енергії:
В меню «Системні налаштування» оберіть пункт, який
відображає поточні налаштування меню «Економія енергії»
та натисніть кнопку OK (8).
Доступні наступні параметри для вибору:
• Економія енергії: Вимк
• Економія енергії: Увімк (у випадку активації камера
увімкне режим економії енергії щоб подовжити час роботи
акумулятора, але після спроби активувати камеру знову можлива затримка увімкнення в 1-2 секунди)
Оберіть бажаний пункт меню та натисніть кнопку OK(8)
для підтвердження вибору.
ID користувача:
В меню «Системні налаштування» оберіть пункт «ID користувача» та натисніть кнопку OK (8) для підтвердження
вибору.
Використовуючи кнопки Вверх (9)/Вниз (10) та кнопку
підтвердження вибору символу OK (8), налаштуйте бажане ID
користувача:
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Натисніть кнопку Меню (7) для повернення в меню
«Системні налаштування».

Версія ПЗ:
В меню «Системні налаштування» оберіть пункт «Версія
ПЗ» та натисніть кнопку OK (8). Камера відобразить поточну
встановлену версію ПЗ. Наприклад:
Версія ПЗ G20180123
Натисніть кнопку OK (8) або Меню (7) щоб повернутися до
меню «Системні налаштування».
Важливо: для оновлення ПЗ потрібно звернутися до авторизованого СЦ
компанії Globex!

Індикація низького рівня заряду:
Коли рівень ємності акумулятора занадто низький, значок
акумулятора у верхньому куті екрану сигналізує про розряд акумулятора. Якщо камеру не зарядити вчасно то лунає звуковий
сигнал і камера автоматично вимикається. Не залишайте аккумулятор камери в розрядженому стані на довгий час так як це може
стати причиною виходу камери з ладу!
Лазерний вказівник та підсвітка
В режимі очікування коротко натисніть кнопку Живлення/
Лазерний вказівник (17) для його увімкнення. Для вимкнення
лазерного вказівника повторіть операцію – коротко натисніть
на кнопку Живлення/Лазерний вказівник (17).
В режимі очікування коротко натисніть один раз кнопку
Вниз (10) щоб активувати підсвітку, яка може бути використана як ліхтар. При натисканні кнопки Вниз (10) 2 рази
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увімкнеться режим SOS, про що сигналізуватиме відповідне
блимання ліхтаря і звуковий сигнал. Для вимкнення підсвітки/сигналу SOS натисніть на кнопку Вниз (10) ще раз.
Під’єднання до ПК
Для під’єднання до ПК використовуйте кабель USB-mini
USB який йде в комплекті з камерою. Встановіть драйвер
пристрою та слідкуйте всім інструкціям з налаштування які
йдуть в комплекті з камерою на CD диску.
Функція PTT (функція плечового мікрофона - опція)
1. З’єднайте камеру з рацією за допомогою спеціального
кабелю(продається окремо).
2. Натискайте на клавішу PTT(15) щоб відповісти та відпустіть її щоб закінчити розмову.

Важливо: вміст розмови через використання функції PTT не буде збережений на карті пам›яті!
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Специфікація пристрою
Матриця

CMOS Sensor 5MP OV4689

Чіпсет

Ambarella A7LA50 Chipset

Роздільна здатність відео

2560x1080 30fps; 2304x1296 30fps;
1920x1080 30fps; 1920x1080 45fps;
1280x720 60fps; 1280x720 30fps;
848x480 30fps at 16:9

Роздільна здатність фото

Одиночна зйомка, серійна зйомка - формат
JPEG(1,5,10,20 кадрів);
32MP(7552X4248 16:9), 30MP(6400x4800 4:3),
23MP(6400x3600 16:9), 20MP(5120X3840 4:3),
18.5MP(4976X3732 4:3), 16MP(5376x3024
16:9), 4MP(2688X1512 16:9)

Кут огляду

140

Формат відео

H.264 / MPEG4

Об’єм пам’яті

32ГБ

Дисплей

2.0-дюйми, 16:9 TFT LCD, 960*240

Клас захисту

IP65

Нічна зйомка

8 ІЧ діодів, до 15 метрів з визначенням обличчя

Роз’єми

Вбудований мікрофон / спікерфон

Акумулятор

4000мАг

Розмір

57.8 x 32.9 x 78

Вага

140г
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Пошук та усунення несправностей

- Пристрій не вмикається
1. Будь ласка, під’єднайте зарядний пристрій до камери
і після 2 годин зарядки пристрою спробуйте знову увімкнути
пристрій.
2. Будь ласка, перевірте зарядний пристрій та USB кабель, які ви використовуєте для зарядки пристрою. У випадку
пошкоджень замініть їх і повторіть процедуру зарядки пристрою.
3. Будь ласка, скиньте налаштування камери до стандартних заводських налаштувань, використовуючи кнопку
скидання пристрою до заводських налаштувань і спробуйте
увімкнути пристрій знову.
4. Якщо усі вищезазначені дії не принесли ніякого результату, зверніться до авторизованого СЦ компанії Globex для
діагностики та, у разі потреби, усунення несправності.
- Пристрій не вдається під’єднати до ПК і увійти в меню
завантаження
Будь ласка, зверніться до авторизованого СЦ компанії
Globex для діагностики та вирішення проблеми.
- Ви забули пароль користувача
Будь ласка, зверніться до авторизованого СЦ компанії
Globex для вирішення проблеми.
- Не вдається синхронізувати час на пристрої
Будь ласка, використовуйте лише програмне забезпечення, яке іде в комплекті з камерою. Якщо все-рівно не вдається змінити налаштування і синхронізувати час, зверніться до
найближчого авторизованого СЦ компанії Globex.
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Інформація про продукцію і техніка безпеки
Догляд за пристроєм
Цей пристрій, акумулятор, зарядний пристрій і аксесуари
вимагають обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.
• Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять
до корозії електронних схем. При попаданні вологи в пристрій висушіть його.
• Не використовуйте та не зберігайте пристрій у місцях із
високою температурою. Це може спричинити пошкодження
його рухомих частин і електронних компонентів.
• Не зберігайте пристрій при високій температурі. Високі
температури можуть скоротити термін служби пристрою,
викликати пошкодження акумулятора та деформацію або
розплавлення пластмаси.
• Не зберігайте пристрій при низькій температурі. При
підвищенні температури пристрою (до нормальної температури) може з’явитися волога всередині корпусу, що може
привести до пошкодження електронних плат.
• Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в цьому посібнику.
• Несанкціоновані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
• Оберігайте пристрій від падіння, ударів і тряски. Грубе
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поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
• Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки
м’якою, чистою і сухою тканиною.
• Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі
частини та порушити належне функціонування.
• Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
• З метою захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, карті
пам’яті або комп’ютері. Крім того, ви можете записувати їх на
папері. Після тривалого використання пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. У випадку потреби
ремонту пристрою зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
Утилізація
Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту згідно місцевих нормативних положень. Це дозволяє запобігти неконтрольованим викидам відходів і сприяє
повторному використанню матеріалів.
Аксесуари та акумулятори
Даний пристрій обладнаний внутрішнім акумулятором.
Для заміни акумулятора віднесіть пристрій до найближчого
авторизованого сервісного центру. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово
зношується. Якщо час роботи став помітно коротшим нормальних значень, зверніться до найближчого авторизованого
сервісного центру, щоб замінити акумулятор.
Техніка безпеки при використанні акумуляторів
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Уважно ознайомтесь з відповідними інструкціями для
даного пристрою. Щоб від›єднати зарядний пристрій або
кабель живлення, потрібно потягнути за штепсель, а не за
шнур. Коли пристрій не використовується потрібно відключати зарядний пристрій від джерела живлення і від пристрою.
Не залишайте повністю заряджений акумулятор з›єднаним із
зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений
акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.
Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі
від 15 до 25 °С. Занадто висока і занадто низька температура
призводить до зниження ємності та тривалості роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим
акумулятором може тимчасово не працювати. Щоб уникнути
короткого замикання не допускайте доторкання металевих
предметів з контактами акумулятора. Воно може спричинити
пошкодження пристрою, акумулятора чи частин, які доторкаються до акумулятора. Не кидайте акумулятор у вогонь,
оскільки він може вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно
з місцевим законодавством. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як
побутове сміття. Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону
чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте
потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо це сталося,
негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться
за медичною допомогою. Не змінюйте, не переробляти, не
намагайтеся вставити в акумулятор сторонні об›єкти та не занурюйте у воду або інші рідини. Акумулятори можуть вибух-
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нути. Акумулятори та зарядні пристрої слід використовувати
лише за прямим призначенням. Неналежне використання
або використання сторонніх акумуляторів або зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інших
небезпек. Крім того, це може призвести до втрати гарантії.
Якщо вам здається, що зарядний пристрій або акумулятор
пошкоджено, перш ніж продовжувати користуватися ними
зверніться до сервісного центру. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.
Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.
Діти
Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть
містити дрібні деталі. Тримайте їх у недоступному для дітей
місці.
Важлива інформація щодо безпеки.
Робоче середовище
Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних правил, що діють в тому чи іншому місці, і обов’язково вимикайте пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним.
Користуйтесь пристроєм лише у звичайному робочу положенні.
Необхідно вимикати пристрій в будь-яких громадських
місцях, де користування електронними приладами заборонено відповідними знаками.
Потенційно вибухонебезпечні атмосфери
Вимикайте пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому
вибухонезбеченому середовищі, та виконуйте все пов’язані
з цим інструкції та вказівки. Іскри в таких місцях можуть при-
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звести до вибуху або пожежі і в результаті-до ушкоджень і
навіть смерті. Радимо вимикати пристрій на автозаправних
станціях (станціях сервісного обслуговування). Користувачам
також слід дотримуватися вимог щодо обмеження використання радіообладнання на складах палива, на хімічних
підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт.
Потенційно вибухобезпечні середовища досить часті, але
не завжди помічені належним чином. Прикладами такого
середовища є приміщення під палубою човнів; місця збереження та транспортування хімікатів; автомобілі на стиснутому
нафтовому газі (на зразок пропану або бутану); місця із повітрям, забрудненим хімікатами або дрібними частинками
на зразок піску, пилу або металевого порошку; будь які інші
місця, в яких зазвичай рекомендовано вимикати двигун автомобіля.
Всі наведені вище рекомендації стосуються Вашого
пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого
аксесуар. Якщо пристрій, акумулятора, зарядного пристрою
та будь-який аксесуар працюють неадекватно, віднесіть їх до
найближчого спеціалізованого сервісного центру.
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