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Dôležité informácie
Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie  
a uschovajte tento návod na budúce použitie.

• Riziko udusenia – malé častice.
• Nevhodné pre deti do 3 rokov.
•  Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo  

do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
•  Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá 

osoba.
•  Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia 

vypnuté.
•  Na čistenie zariadenia použite jemne navlhčenú 

handričku.
•  V prípade elektrostatického výboja môže zariadenie 

fungovať nesprávne. V takom prípade pomocou pera 
alebo kancelárskej spinky stlačte tlačidlo reset, 
ktoré sa nachádza na bočnej strane, aby sa obnovila 
normálna prevádzka zariadenia.

•  Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému 
žiareniu alebo teplu.

•  Zariadenie obsahuje nevymeniteľnú dobíjaciu 
batériu. Nepokúšajte sa vybrať a vymeniť batériu.

•  Zariadenie nedisponuje veľkou vnútornou pamäťou. 
Potrebné zakúpiť SD pamäťovú kartu, ktorá nie je 
súčasťou balenia.
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Spoznaj svoj Tuff-Cam 2

Tlačidlo MENU

Tlačidlo OK

Tlačidlo ON/OFF 
(zapnúť/vypnúť)

Mikrofón

LED kontrolka batérie 
Vstupný konektor

AV výstup pre TV

Zväčšiť/Pohyb
v MENU 

smerom hore

Blesk

Prepínač módov 

Objektív 

Reproduktor 

Spúšť 

Vstupný konektor

AV výstup pre TV

Zmenšiť/Pohyb 
v MENU 
smerom dole 

Tlačidlo Reset
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Zhotovenie fotografií 
•  Posuňte prepínač režimu do polohy FOTO. 
•  Zapnite zariadenie krátkym stlačením tlačidla ON/OFF. 
•  Nasmerujte objektív zariadenia na objekt. 
•  Stlačte tlačidlo spúšte, aby ste urobili fotografiu. 
•  Po stlačení tlačidla OK môžete určiť režim pre blesk: 

Auto, Vynútený ON, Vynútený OFF. 
•  Stlačte tlačidlo <<+ alebo ->> na zväčšenie alebo 

zmenšenie fotografie. 

Nahrávanie videa 
•  Posuňte prepínač režimu do polohy VIDEO. 
•  Zapnite zariadenie krátkym stlačením tlačidla ON/OFF. 
•  Nasmerujte objektív zariadenia na tému. 
•  Stlačte tlačidlo spúšte a začnite nahrávanie videa. 
•  Stlačte tlačidlo <<+ alebo ->> na priblíženie alebo 

oddialenie. 
•  Stlačte tlačidlo spúšte znovu a tým ukončíte 

nahrávanie videa. 
•  Tlačidlo spúšte môžete držať po celú dobu  

a Tuff-Cam 2 bude nahrávať video po celú dobu, 
kým tlačidlo spúšte znovu nestlačíte, aby ste 
nahrávanie zastavili. 
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Zobrazujem fotografie a videá 
•  Posuňte prepínač režimu do polohy PLAY. 
•  Zapnite zariadenie krátkym stlačením tlačidla ON/OFF. 
•  Najnovšie zhotovené fotografie alebo video sa 

zobrazí na obrazovke. 
•  Používajte tlačidlo <<+ a ->> na pohyb medzi 

obrázkami. 
•  Stlačte tlačidlo OK na prehrávanie/pauzu videa.

Možnosti Menu
Režim Photo
•  Veľkosť obrazu/rozlíšenie: VGA až 12 MPx.
•  Kvalita: Economy (ekonomická), Standard 

(štandardná), Fine (vynikajúca).  
•  Režim scény: Auto, Sport, Night (noc), Portrait 

(portrét), Landscape (príroda), Backlight (protisvetlo). 
•  EV/Korekcia expozície: -2,0 až +2,0. 
•  WhiteBalance (vyváženie bielej): Auto, Daylight 

(denné svetlo), Cloudy (zamračené), Tungsten 
(žiarovkové osvetlenie), Fluorescent (žiarivkové 
osvetlenie). 

•  Citlivosť ISO: Auto, 100, 200. 
•  Colour (farba): Standard, Vivid (živá), Sépia, 

Monochrome (čiernobiely). 
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•  Saturation (sýtosť): Normal, High (vysoká), Low (nízka). 
•  Sharpness (ostrosť): Normal, Hard (vysoká), Soft 

(nízka). 
•  Preview (náhľad): On (zapnuté), Off (vypnuté). 
•  Time stamp (časové označenie): Off (vypnuté),  

Date only (len dátum), Date & Time (dátum a čas). 
•  Burst (súvislé fotografovanie – viacero záberov  

za sebou): On (zapnuté), Off (vypnuté). 

Setup (nastavenia)
•  Formát: Yes (áno), No (nie). 
•  Beep (pípnutie): On (zapnuté), Off (vypnuté). 
•  Language (jazyk): English (anglický), French 

(francúzsky), German (nemecký) atď. 
•  Auto Off (automatické vypnutie): 1 min, 3 min, 5 min, 

Never (nikdy). 
•  System Reset: Yes (áno), No (nie). 
•  Light frequency (frekvencia svetla): 50 Hz, 60 Hz. 
•  TV Out (AV výstup pre TV): NTSC, PAL. 
•  Date Input (dátum): menu pre nastavenie dátumu.

Režim Video
•  Size/Resolution (rozlíšenie obrazu): VGA, QVGA. 
•  EV/Exposure correction (korekcia expozície): -2,0 

až +2,0.
•  White Balance (vyváženie bielej): Auto, Daylight 
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(denné svetlo), Cloudy (zamračené), Tungsten 
(žiarovkové osvetlenie), Fluorescent (žiarivkové 
osvetlenie).

Režim Play
•  Delete (vymazať): Single (jednotlivé), All (všetky),  

Selection (výber). 
•  Copy to Card (kopírovať na kartu): Single (jednotlivé), 

All (všetky), Selection (výber). 
•  Slide show (prezentácia): 3 sek, 5 sek, 10 sek. 
•  Protect (ochrana): Single (jednotlivé), All (všetky), 

Selection (výber). 
•  Thumbnail (náhľad).
•  Volume (hlasitosť): stupnica 1 – 8. 

Pripojenie k PC
•  Pomocou priloženého USB stojana bude PC 

akceptovať zariadenie ako veľkokapacitné pamäťové 
zariadenie USB.

•  Pred pripojením k PC pomocou USB stojana 
posuňte prepínač do módu PLAY.

•  Po pripojení, sa zariadenie automaticky začne 
nabíjať. Nabitie trvá 2 až 4 hodiny v závislosti od 
stavu batérie. Počas nabíjania bliká LED kontrolka, 
po nabití LED kontrolka začne svietiť na červeno.
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Poradca pri ťažkostiach 
Digitálna kamera a fotoaparát je navrhnutá tak, aby 
pracovala spoľahlivo v normálnych podmienkach.  
Je však možné, že sa vyskytne problém. 
Prv ako kontaktujete technickú podporu, pozrite si
nasledujúcu tabuľku: 

Problém Elektrostatické výboje môžu spôsobiť 
nefunkčnosť zariadenia.

Riešenie Stlačte na 5 sekúnd tlačidlo reset, ktoré sa 
nachádza na bočnej strane zariadenia. 

Problém Súbory sú poškodené alebo tlačidlá 
nefungujú. 

Riešenie Naformátujte Tuff-Cam 2 vo Windows 
(pomocou FAT formátu, nie FAT32). 

Problém LCD obrazovka je prázdna. 

Riešenie Batéria je vybitá, zariadenie zapojte do USB 
portu a dobite batériu. 

Problém Zariadenie Tuff-Cam 2 nedokáže ukladať 
obrázky. 

Riešenie Pamäť je plná. Odstráňte niektoré súbory, 
aby sa uvoľnila pamäť, alebo použite novú 
SD kartu. 

Problém LED zhasne v nabíjacej stanici. 

Riešenie Batéria je úplne dobitá. 
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Technické špecifikácie 
• Senzor: 5 MPx CMOS. 
• Displej: 2“ 640 x 240 TFT. 
• Vnútorná pamäť: 32 MB. 
• Externá pamäť: cez SD kartu, možná až do 2 GB. 
• Zabudovaná batéria: Li-Ion 3.7V 2200 mAh. 
•  Životnosť batérie: 9 hodín nepretržitého videa  

alebo viac ako 2 roky v pohotovostnom režime. 
• Stále rozlíšenie: 12 MPx s interpoláciou. 
• Video: 640 x 480, 19 snímok/s. 
• 8x digitálny zoom pre fotografie a video. 
• Audio a video prehrávanie. 
• Umožňuje TV výstup (PAL alebo NTSC) s AV káblom. 
• Vstupný konektor (štandardný 3,5 mm mono jack). 
• USB 2.0 high-speed rozhranie. 
• Vlastný časovač (2s a 10s).
• Označenie dátumu a času (voliteľné).

Záruka
Produkt je chránený ročnou záručnou dobou v prípade 
problémov, ktoré sa vyskytnú pri bežnom používaní. 
Zlým zaobchádzaním s produktom alebo jeho 
otváraním porušujete záručné podmienky. Všetky 
opravy mimo záruky budú podliehať poplatkom.
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