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Bine ați venit
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Bine ați venit
Acest Ghid de referință vă explică tot ceea ce trebuie să știți despre noul dvs. TomTom Bandit. Cu
ajutorul dispozitivului dvs. TomTom Bandit vă veți putea înregistra cu ușurință aventurile prin
următoarele acțiuni:
înregistrări video.
Adăugarea automată și manuală de efecte videoclipurilor dvs.
Crearea cu ușurință a unor povești video din efectele dvs. și partajarea aventurilor dvs. prin
intermediul Aplicației Bandit Mobile și Bandit Studio.
 Utilizarea smartphone-ului dvs. pentru publicarea online a poveștilor video într-un mod rapid
și ușor, imediat după acțiune.
 Fotografii unice sau în rafală.




Dacă doriți o citire rapidă a elementelor esențiale, vă recomandăm să citiți secțiunea
Pornirea Rapidă a Dispozitivului TomTom Bandit.
Pentru a crea o poveste video și pentru a vă partaja videoclipurile și fotografiile în mișcare,
descărcați Aplicația Bandit Mobile și Bandit Studio din secțiunea tomtom.com/cam.
Nu uitați să vă autentificați cu un cont TomTom MySports utilizând Aplicația mobilă și apoi să
vă actualizați dispozitivul TomTom Bandit cu cel mai recent firmware.
Pentru a vă cunoaște în mod rapid dispozitivul TomTom Bandit, consultați secțiunile:












Informații privind siguranța produsului
Despre dispozitivul dvs. TomTom Bandit
Utilizarea suportului universal
Înregistrarea unui videoclip
Fotografii unice
Setări
Aplicația Bandit Mobile
Bandit Studio

Sfat: De asemenea, există secțiunea de întrebări frecvente (FAQ) la tomtom.com/support.
Selectați din listă modelul produsului dvs. sau introduceți un termen de căutare.



Sperăm să vă bucurați citind despre noul dvs. TomTom Bandit și, cel mai important, să vă distrați
folosindu-l!
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Noutățile acestei versiuni
Prezentarea Bandit Studio
Bandit Studio este o modalitate simplă de a vă vizualiza videoclipurile și fotografiile, precum și
de a vă crea povestea video, pe computerul dvs.
Consultați secțiunea Bandit Studio din acest Ghid pentru detalii complete.
Conectarea unui microfon extern
Acum, puteți conecta microfonul extern opțional TomTom Bandit la dispozitivul dvs. TomTom
Bandit. Microfonul extern va oferi o mai bună calitate a sunetului decât microfonul încorporat.
Consultați secțiunea Microfon Extern pentru mai multe detalii.
Rotirea imaginii camerei
Puteți alege să rotiți la 180 de grade videoclipurile și fotografiile realizate cu camera dvs. Acest
lucru vă permite să montați camera în poziție răsturnată.
Consultați secțiunea Setări imagine pentru mai multe detalii.
Valorile de pe ecranul camerei
Acum puteți vizualiza valorile pe ecranul camerei în timpul înregistrării unui videoclip sau în timpul
fotografierii.
Notă: Valorile sunt afișate doar atunci când camera nu este conectată la aplicația Bandit Mobile.
Consultați secțiunea Vizualizare valori pentru mai multe detalii.
Modul Zbor sau Avion
Modul Zbor sau Avion oprește conexiunile Wi-Fi și Bluetooth ale camerei dvs. pentru proteja
camera în zonele cu restricții pentru aceste tipuri de conexiuni.
Consultați secțiunea Modul Zbor pentru mai multe detalii.
Sateliți GLONASS
Acum, dispozitivul dvs. TomTom Bandit utilizează sateliți GLONASS, precum și sateliți GPS.
Aplicația Bandit Mobile
Aplicația Bandit Mobile a fost actualizată pentru a fi mai ușor de utilizat. Faceți upgrade acum la
cea mai recentă versiune!
Consultați secțiunea Aplicația Bandit Mobile din acest Ghid pentru detalii complete.
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Videoclipurile TomTom
Puteți găsi numeroase videoclipuri pe canalul nostru de YouTube care vă pot ajuta să aflați
informații despre noul dvs. dispozitiv TomTom Bandit și despre alte produse TomTom.
Accesați Canalul oficial de YouTube TomTom Bandit pentru a afla mai multe despre dispozitivul
dvs. TomTom Bandit.
Vizitați www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos pentru a afla mai multe despre produsele
TomTom!
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Informații privind siguranța produsului
Înainte de a folosi dispozitivul dvs. TomTom Bandit, vă rugăm să citiți cu atenție toate măsurile
de siguranță. Nerespectarea acestor orientări și instrucțiuni ar putea avea ca rezultat accidente
sau coliziuni cauzatoare de moarte sau răni serioase și/sau deteriorarea dispozitivului dvs.
TomTom Bandit.

















Respectați toate legile locale și acordați o atenție sporită împrejurimilor dvs. înainte și în
timpul utilizării dispozitivului dvs. TomTom Bandit. Nu reglați și nu verificați niciodată
dispozitivul dvs. TomTom Bandit în timpul utilizării unei biciclete, motociclete, mașini sau a
oricărui alt tip de vehicul.
Utilizați doar accesoriile acceptate realizate special pentru dispozitivul dvs. TomTom Bandit.
Purtați întotdeauna cască și echipament de protecție adecvat activității dvs.
Asigurați-vă că dispozitivul dvs. TomTom Bandit este montat corect înainte de a începe orice
activitate. Verificați în mod regulat dacă este bine montat în suport. În cazul în care
activitatea implică șocuri sau vibrații, folosiți un șnur pentru a preveni pierderea
dispozitivului TomTom Bandit dacă prinderea suportului eșuează.
Nu montați niciodată dispozitivul TomTom Bandit în așa fel încât să vă împiedice sau
afecteze vederea. Orice impact major (de exemplu, căderea sau lovirea) poate deteriora
dispozitivul dvs. TomTom Bandit.
Este posibil ca dispozitivul dvs. TomTom Bandit să se încălzească. Este posibil ca anumite
părți ale dispozitivului dvs. TomTom Bandit să cauzeze (în cazuri rare) iritarea pielii.
Nu folosiți și nu depozitați dispozitivul dvs. TomTom Bandit în locuri cu temperaturi ridicate,
cum ar fi în mașină, sau în locuri cu praf, umezeală sau aburi pe perioade lungi de timp.
Cu ajutorul capacului obiectivului alb standard, dispozitivul dvs. TomTom Bandit este
rezistent la stropire. În cazul în care doriți să utilizați dispozitivul TomTom Bandit în apă sau
sub apă la adâncimi de până la 40 m (5 ATM), sau pentru activitățile la suprafața apei, de
exemplu pentru surfing, instalați capacul obiectivului opțional negru Dive (IPX8). În cazul
oricărui tip de anomalie în timpul utilizării, opriți imediat dispozitivul TomTom Bandit.
Pătrunderea apei în interiorul dispozitivului dvs. TomTom Bandit sau în Batt-Stick poate
provoca daune și o explozie sau un incendiu.
Fiabilitatea camerei atunci când este utilizată sub apă depinde de: presiunea apei,
schimbarea adâncimii, contaminarea, salinitatea și temperatura apei, precum și de alți
factori de mediu. Mișcarea energică a camerei sub apă la o adâncime de 40 m (5 ATM) nu
este recomandă. În cazul în care camera este supusă la mișcări energice sub apă, TomTom
nu poate garanta funcționarea camerei la capacitatea sa maximă.
Păstrați capacul obiectivului și Batt-Stick-ul dispozitivului TomTom Bandit curate, în special
dispozitivele de închidere. Verificați dispozitivele de închidere ale capacului obiectivului și
cele ale Batt-Stick-ului pentru a vă asigura că nu conțin mizerie, deteriorări sau fisuri.
Mizeria și fisurile mici pot provoca scurgeri și pot deteriora dispozitivul dvs. TomTom Bandit.
După fiecare utilizare în apă sau în apropierea nisipului, noroiului sau a altor materiale
străine, clătiți exteriorul dispozitivului dvs. TomTom Bandit cu apă curată. După curățare,
uscați camera cu o cârpă curată, uscată și care nu lasă scame. De pe Batt-Stick, deschideți
capacul de contact extern și uscați atât contactele, cât și capacul. Neefectuarea acestor
acțiuni poate duce la coroziunea sau defectarea camerei.
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TomTom Bandit
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Pornirea Rapidă a Dispozitivului
TomTom Bandit
Scoaterea Batt-Stick-ului
Pentru a introduce un card de memorie sau de a folosi un alt Batt-Stick, trebuie să scoateți
Batt-Stick-ul. De asemenea, îi puteți utiliza conectorul USB pentru a încărca Batt-Stick-ul și
pentru a transfera fișiere pe un computer.
Important: Dacă scoateți Batt-Stick-ul sau capacul obiectivului trebuie să fiți foarte atent pentru a
nu lăsa mizeria sau apa să intre în dispozitivul TomTom Bandit sau în Batt-Stick. Scoateți BattStick-ul sau capacul obiectivului doar în condiții curate și uscate.
Pentru a scoate Batt-Stick-ul, urmați acești pași:
1. Apăsați dispozitivul de deblocare a Batt-Stick-ului.

2. În timp ce țineți maneta, rotiți capacul în sensul invers al acelor de ceas, până când vedeți
două puncte aliniate.

10

3. Scoateți Batt-Stick-ul.

Instalarea Batt-Stick-ului
Introducerea Batt-stick-ului
Important: Dacă scoateți Batt-Stick-ul sau capacul obiectivului trebuie să fiți foarte atent pentru a
nu lăsa mizeria sau apa să intre în dispozitivul TomTom Bandit sau în Batt-Stick. Scoateți BattStick-ul sau capacul obiectivului doar în condiții curate și uscate.
Pentru a introduce Batt-Stick-ul, urmați acești pași:
4. Introduceți Batt-Stick-ul în cameră.

5. Asigurați-vă că cele două puncte sunt aliniate și apropiate.
Important: Dacă vedeți doar un singur punct atunci când Batt-Stick-ul este introdus, nu
încercați să îl rotiți. Trebuie mai întâi să aduceți Batt-Stick-ul în poziția deblocat înainte de a
putea să îl introduceți în mod corect.
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6. Rotiți capacul în sensul acelor de ceas pentru a bloca Batt-Stick-ul în cameră.

Deblocarea Batt-Stick-ului
Pentru a aduce Batt-Stick-ul în poziția deblocat, urmați acești pași:
1.Țineți Batt-Stick-ul și apăsați dispozitivul de deblocare în timp ce rotiți capacul în
sensul invers al acelor de ceas.
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2. Atunci când vedeți un punct și o săgeată în stânga dispozitivului de deblocare, Batt-Stick-ul
poate fi introdus după cum se descrie mai sus.

Încărcarea dispozitivului dvs. TomTom Bandit
Puteți încărca dispozitivul TomTom Bandit în următoarele două moduri:
Încărcarea Batt-Stick-ului folosind o priză USB
Important: Dacă scoateți Batt-Stick-ul sau capacul obiectivului trebuie să fiți foarte atent pentru a
nu lăsa mizeria sau apa să intre în dispozitivul TomTom Bandit sau în Batt-Stick. Scoateți BattStick-ul sau capacul obiectivului doar în condiții curate și uscate.
1. Scoateți Batt-Stick-ul din dispozitivul TomTom Bandit.
2. Introduceți conectorul USB al Batt-Stick-ului în priza USB a computerului dvs. sau
într-un încărcător de perete USB standard.
Sfat: În timpul încărcării Batt-Stick-ului, LED-urile indică nivelul de încărcare, iar un LED se
aprinde intermitent.
3. Pentru a vedea nivelul de energie al Batt-Stick-ului, scoateți conectorul USB din priza de
încărcare USB, apoi apăsați butonul ON (Pornire).
Se vor aprinde LED-urile pentru a indica nivelul de energie.
4. Atunci când Batt-Stick-ul este încărcat, instalați Batt-Stick-ul în dispozitivul TomTom Bandit.
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Încărcarea dispozitivului TomTom Bandit utilizând cablul de alimentare opțional
1. Deschide capacul conectorului din partea din spate a Batt-Stick-ului.

Sfat: Nu este nevoie să scoateți Batt-Stick-ul din dispozitivul TomTom Bandit.
2. Conectați cablul de alimentare la conectorul Batt-Stick-ului și la o priză USB.
Puteți vedea nivelul de energie a bateriei pe Ecranul de STARE din meniul SETTINGS (SETĂRI).

Introducerea unui card de memorie
Fotografiile și videoclipurile pe care le realizați sunt stocate pe un card microSD care se află în
Batt-Stick. Utilizați un card microSD care face parte din Clasa 10 standard sau mai mare. Accesați
tomtom.com/support pentru lista de carduri microSD compatibile acceptate.
Notă: Dacă inserați un card microSD care este prea încet pentru a funcționa cu dispozitivul TomTom
Bandit, dispozitivul TomTom Bandit afișează un mesaj prin care vi se cere să utilizați un card microSD
compatibil.

Sfat: Cardurile MicroSD se pot degrada în timp, iar performanța poate scădea pe măsură ce cardul
microSD este ocupat. Pentru a-i menține performanța, este nevoie să formatați cardul microSD în
mod regulat.
Important: Dacă scoateți Batt-Stick-ul sau capacul obiectivului trebuie să fiți foarte atent pentru a
nu lăsa mizeria sau apa să intre în dispozitivul TomTom Bandit sau în Batt-Stick. Scoateți BattStick-ul sau capacul obiectivului doar în condiții curate și uscate.
1. Scoateți Batt-Stick-ul din dispozitivul TomTom Bandit.
2. Introduceți cardul microSD în slotul cardului de memorie din Batt-Stick.
Important: Cardul microSD trebuie introdus cu contactele orientate în sus.
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3. Instalați Batt-Stick-ul în dispozitivul TomTom Bandit.

Configurare
Notă: Limba aleasă va fi utilizată pentru toate textele de pe ecran. Aveți posibilitatea de a
schimba limba mai târziu, din meniul Language (Limbă) din meniul de setări al Camerei.
Atunci când porniți pentru prima dată dispozitivul TomTom Bandit, este nevoie să răspundeți la
câteva întrebări de configurare. Răspundeți la întrebări apăsând butonul pentru a vă deplasa pe
ecran în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.
Sfat: Nu aveți nevoie pentru a conecta TomTom Bandit la internet sau la aplicaţia mobilă la a
stabilit -l pentru prima utilizare.

Instalarea suportului de bază
Kit-ul suportului de bază vă permite să montați dispozitivul TomTom Bandit pe o cască sau pe orice
altă suprafață plană sau ușor curbată. Sunt furnizate suporturi de bază plate și curbate.
Sfat: Sunt disponibile ca accesorii suporturi suplimentare.
Sfat: Pentru a instala dispozitivul TomTom Bandit pe ghidon, utilizați suporturile de biciclete
opționale.
Sfat: De asemenea, puteți instala dispozitivul TomTom Bandit în poziție răsturnată. Setați
ROTAȚIA imaginii la 180 pentru a întoarce imaginea la 180 de grade.
1. Înainte de a instala un suport, găsiți cea mai bună poziție pentru dispozitivul TomTom Bandit.
Fixați suportul doar pe o suprafață netedă și solidă. Suportul nu se va fixa în siguranță pe
suprafețe poroase, texturate sau moi.
Pentru a monta dispozitivul TomTom Bandit la diferite unghiuri și pe partea stângă sau
dreaptă a unei căști, puteți întoarce baza dispozitivului TomTom Bandit la peste 180 de grade
în jurul corpului.
Sfat: Folosiți vizorul în timp real al Aplicației mobile pentru a seta dispozitivul TomTom Bandit
la vizualizarea corectă.
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2. Curățați zona pe care doriți să instalați suportul de bază.
Ceara, uleiul, murdăria și umezeala reduc aderența, ceea ce poate duce la o fixare slabă.
Asigurați-vă că zona este complet uscată.

3.

Asigurați-vă că suportul este aliniat în direcția corectă, apoi, în condiții uscate, la temperatura
camerei, fixați suportul. Împingeți suportul ferm în jos pe suprafață.

Suportul nu se va atașa în siguranță dacă îl instalați în condiții de umezeală și frig.
4. Așteptați 24 de ore pentru ca adezivul să se întărească.
5. Instalați dispozitivul TomTom Bandit pe suport. Asigurați-vă că dispozitivul este fixat.
Important: Asigurați-vă că dispozitivul TomTom Bandit este fixat înainte de a începe orice
activitate. Verificați în mod regulat siguranța suportului. În cazul în care activitatea implică
șocuri sau vibrații, folosiți un șnur pentru a preveni pierderea dispozitivului TomTom Bandit
dacă prinderea suportului eșuează.

Instalarea suportului cu rotație de 360 de grade
Kit-ul suportului cu rotație de 360 de grade vă permite să montați dispozitivul TomTom Bandit pe o
cască sau pe orice altă suprafață plană sau ușor curbată. Sunt furnizate suporturi de bază plate și
curbate. Odată instalat, puteți regla cu ușurință direcția și unghiul dispozitivului TomTom Bandit.
Sfat: Sunt disponibile ca accesorii suporturi suplimentare.
Sfat: Pentru a instala dispozitivul TomTom Bandit pe ghidon, utilizați suportul de biciclete
opțional.
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Sfat: De asemenea, puteți instala dispozitivul TomTom Bandit în poziție răsturnată. Setați
ROTAȚIA imaginii la 180 pentru a întoarce imaginea la 180 de grade.
1. Înainte de a instala un suport, găsiți cea mai bună poziție pentru dispozitivul TomTom Bandit.
Fixați suportul doar pe o suprafață netedă și solidă. Suportul nu se va fixa în siguranță pe
suprafețe poroase, texturate sau moi.
Pentru a monta dispozitivul TomTom Bandit la diferite unghiuri și pe partea stângă sau
dreaptă a unei căști, puteți întoarce baza dispozitivului TomTom Bandit la peste 180 de
grade în jurul corpului.
Sfat: Folosiți vizorul în timp real al Aplicației mobile pentru a seta dispozitivul TomTom
Bandit la vizualizarea corectă.

2. Curățați zona pe care doriți să instalați suportul.
Ceara, uleiul, murdăria și umezeala reduc aderența, ceea ce poate duce la o fixare slabă.
Asigurați-vă că zona este complet uscată.

3. În condiții uscate, la temperatura camerei, fixați baza suportului. Împingeți suportul ferm în jos pe
suprafață.
Suportul nu se va atașa în siguranță dacă îl instalați în condiții de umezeală și frig.
4. Așteptați 24 de ore pentru ca adezivul să se întărească.
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5. Instalați suportul cu rotație de 360 de grade pe baza suportului. Împingeți în jos placa
dispozitivului TomTom Bandit pentru a bloca suportul de rotație pe bază.

6. Instalați dispozitivul TomTom Bandit pe suportul cu rotație de 360 de grade. Asigurați-vă că
dispozitivul TomTom Bandit este fixat.

7. Reglați poziția dispozitivului TomTom Bandit, apoi împingeți mânerul suportului de
rotație în poziția închis pentru a bloca suportul de rotație.
Sfat: Folosiți vizorul în timp real al Aplicației mobile pentru a seta dispozitivul TomTom
Bandit la vizualizarea corectă.
Important: Asigurați-vă că dispozitivul TomTom Bandit este fixat înainte de a începe orice
activitate. Verificați în mod regulat siguranța suportului. În cazul în care activitatea implică
șocuri sau vibrații, folosiți un șnur pentru a preveni pierderea dispozitivului TomTom Bandit
dacă prinderea suportului eșuează.
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Pornirea și oprirea dispozitivului TomTom Bandit
Dispozitivul dvs. TomTom Bandit poate fi pornit, oprit sau în stand-by. Puteți porni și opri
dispozitivul TomTom Bandit folosind numai butoanele de pe dispozitiv.

Pornirea dispozitivului TomTom Bandit
Apăsați butonul START din partea din spate a dispozitivului TomTom Bandit timp de 2 secunde
pentru a porni dispozitivul. Va apărea logo-ul TomTom, LED-urile roșii se vor aprinde intermitent și
veți auzi sunetul de pornire. În cazul în care nu este introdus niciun card microSD în Batt-Stick, vi
se va cere să introduceți un card de memorie astfel încât dispozitivul TomTom Bandit să poată
porni.
În cazul în care dispozitivul TomTom Bandit se află în modul standby, apăsați butonul de control
pentru a activa dispozitivul.
Dispozitivul TomTom Bandit rămâne pornit în următoarele condiții:


Dispozitivul TomTom Bandit înregistrează un videoclip sau faceți o fotografie.



Utilizați ecranul pentru a configura dispozitivul TomTom Bandit.



Utilizați dispozitivul TomTom Bandit de pe telefonul mobil, utilizând o conexiune Wi-Fi sau
Bluetooth.

Oprirea dispozitivului TomTom Bandit
Apăsați butonul STOP din partea din față a dispozitivului TomTom Bandit timp de 2 secunde
pentru a-l opri. LED-urile roșii se vor aprinde intermitent și veți auzi sunetul de oprire.
Dispozitivul TomTom Bandit se va opri automat dacă energia bateriei este prea scăzută.
Standby
Pentru a economisi energie, dispozitivul TomTom Bandit trece automat în modul standby după
câteva minute dacă nu este utilizat.
Puteți activa dispozitivul TomTom Bandit prin apăsarea butonului de control, utilizând
telecomanda sau Aplicația mobilă. Dacă apăsați butonul START, dispozitivul TomTom Bandit va
începe să înregistreze sau să facă fotografii, în funcție de modul setat de dvs.
Dispozitivul TomTom Bandit se oprește după două ore în modul standby.
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Înregistrarea
Dispozitivul dvs. TomTom Bandit are butoane separate de START și STOP, atât pe dispozitivul
TomTom Bandit, cât și pe telecomandă. Butoanele separate ușurează începerea înregistrării,
adăugării de efecte video, precum și oprirea înregistrării, deoarece funcția butoanelor este
întotdeauna aceeași.

Începerea înregistrării
Atunci când dispozitivul dvs. TomTom Bandit este pornit sau în modul standby, apăsați butonul
START pentru a începe înregistrarea în modul curent selectat de dvs., de exemplu, înregistrare
video sau fotografiere în rafală. De asemenea, puteți începe înregistrarea folosind telecomanda
opțională sau Aplicația mobilă.
Veți auzi un sunet atunci când începe înregistrarea, apoi LED-urile roșii de pe butoanele START
și STOP se vor aprinde intermitent încontinuu.
Apăsați din nou butonul START pentru a adăuga manual efecte videoclipului dvs.
Oprirea înregistrării
Apăsați butonul STOP pentru a opri înregistrarea și pentru a reveni în modul standby. De
asemenea, puteți opri înregistrarea folosind telecomanda opțională sau Aplicația mobilă.
Veți auzi un sunet atunci când înregistrarea se oprește, iar LED-urile roșii de pe butoanele START
și STOP vor înceta să se mai aprindă intermitent.

Efecte video
Efectele sunt adăugate la videoclipul dvs. în timpul înregistrării. Un efect marchează o parte
captivantă a videoclipului dvs., de exemplu viteza mare, un salt sau chiar o vedere frumoasă pe
care ați dori să o vizualizați mai târziu și să o adăugați la povestea dvs. video. Un videoclip
poate conține mai multe efecte.
Efectele vă permit să redați cu ușurință un videoclip, să creați o poveste video și să partajați un
videoclip utilizând Aplicația mobilă sau Bandit Studio. Efectele dvs. sunt prezentate separat de
videoclipul din care sunt luate. Fiecare efect în parte marchează o lungime de videoclip de 6
secunde.
Efectele sunt adăugate la videoclipul dvs. utilizând informații de la senzorii încorporați, senzorii
externi sau manual, pentru a evidenția cele mai interesante părți ale acțiunii. Efectele de la
senzorii încorporați și de la cei externi sunt adăugate în mod automat.
Sfat: De asemenea, puteți adăuga efecte videoclipului dvs. atunci când îl vizualizați în Aplicația
mobilă sau Bandit Studio și puteți regla poziția și durata unui efect.
Sunt utilizate următoarele efecte și simbolurile lor:
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Viteză.

Forță G.

Accelerare maximă.

Decelerare maximă.

Rotație maximă.

Viteză maximă pe verticală.

Ritm cardiac dintr-un monitor al ritmului cardiac.

Efect manual.
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Dispozitivul dvs. TomTom Bandit
Pregătirea dispozitivului
Înainte de a începe realizarea de videoclipuri, este o idee bună să încărcați bateria dispozitivului
dvs. TomTom Bandit, apoi să descărcați orice actualizări de software și aplicația QuickGPSfix.
Actualizarea software-ului camerei dvs.
Puteți actualiza software-ul camerei dvs. și aplicația QuickGPSfix folosind Aplicația mobilă sau
Bandit Studio.
Notă: QuickGPSfix ajută dispozitivul dvs. TomTom Bandit să obțină un semnal GPS fix și să vă
găsească rapid locația.
Durata de viață a bateriei
Atunci când bateria este complet încărcată, dispozitivul dvs. TomTom Bandit poate fi utilizat
timp de până la trei ore de înregistrare cu recepție GPS. Rezoluția video și frecvența cadrelor
utilizate pentru a înregistra videoclipuri afectează și ele durata de viață a bateriei: o
înregistrare la o rezoluție sau la o frecvență a cadrelor mai mare va utiliza mai multă energie.
Dispozitivul TomTom Bandit intră în modul standby atunci când nu este utilizat pentru o perioadă
scurtă de timp. După două ore, dispozitivul TomTom Bandit se oprește automat.
Aplicația TomTom Bandit Mobile
Puteți descărca gratuit Aplicația mobilă TomTom Bandit din magazinul obișnuit de aplicații sau
accesând tomtom.com/cam.
Pentru a afla mai multe detalii, consultați secțiunea Aplicația mobilă din acest ghid.
Conectarea dispozitivului TomTom Bandit la telefonul dvs.
Pentru a afla mai multe detalii, consultați secțiunea Setările telefonului din acest ghid.
TomTom Bandit Studio
Puteți descărca gratuit Bandit Studio accesând tomtom.com/cam.
Pentru a afla mai multe detalii, consultați secțiunea Bandit Studio din acest ghid.

Despre dispozitivul dvs. TomTom Bandit
Dispozitivul dvs. TomTom Bandit este o construcție modulară, ușor de demontat, astfel încât să
puteți face schimb de piese, de exemplu, să instalați un nou Batt-Stick sau să înlocuiți capacul
obiectivului.
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1. Batt-Stick de 1900 mAh.
2. Indicator de energie a bateriei. Cu Batt-Stick-ul scos, apăsați butonul ON pentru a vedea
nivelul bateriei.
3. Conector USB 3.0 pentru încărcare și transfer de date.
4. Butonul ON (PORNIRE), START și pentru efecte manuale.
5. Conector cu capac pentru cablu de alimentare opțional și cablu audio extern.
6. Loc pentru șnur.
7. Butonul de control pentru deplasare în sus, în jos, la stânga sau la dreapta la alte ecrane pe
afișajul dispozitivului TomTom Bandit:
 Deplasare în sus sau în jos pentru a selecta elemente dintr-un meniu.
 Deplasare la dreapta pentru a selecta un element și pentru a deschide meniul pentru acel
element.
 Deplasare la stânga pentru a ieși dintr-un meniu.
 Pentru a selecta o opțiune dintr-un meniu, asigurați-vă că aceasta este evidențiată atunci
când părăsiți meniul. Dispozitivul dvs. TomTom Bandit reține opțiunea evidențiată de dvs.
 Dacă o opțiune dintr-un meniu poate fi pornită și oprită, deplasați la dreapta pentru a
modifica setarea.
Notă: Butonul de control este dezactivat atunci când utilizați dispozitivul TomTom Bandit sub
apă.
8. Ecran.
9. Butonul STOP și OFF (OPRIRE).
10. Capacul obiectivului.
Capacul alb standard al obiectivului este rezistent la stropire (IPX7). Dacă doriți să utilizați
dispozitivul TomTom Bandit în apă sau sub apă până la adâncimi de până la 40 m (5 ATM) sau
pentru activitățile la suprafața apei, de exemplu pentru surfing, instalați capacul obiectivului
opțional negru Dive (IPX8).
11. Inele de montare cu posibilitate de rotire cu eliberare rapidă.
12. Obiectiv (un capac al obiectivului trebuie să fie întotdeauna montat pentru a proteja
obiectivul).
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Ce apare pe ecran
Ecranul dispozitivului TomTom Bandit vă permite să selectați tipul de videoclip sau de fotografie
pe care doriți să le realizați și să modificați setările pentru fiecare mod video și de fotografiere.
Vă deplasați la alte ecrane cu ajutorul butonului de control, efectuând următoarele acțiuni:
 Deplasare în sus sau în jos pentru a selecta elemente dintr-un meniu.
 Deplasare la dreapta pentru a selecta un element și pentru a deschide meniul pentru acel
element.
 Deplasare la stânga pentru a ieși dintr-un meniu.
 Pentru a selecta o opțiune dintr-un meniu, asigurați-vă că aceasta este evidențiată atunci
când părăsiți meniul. Dispozitivul dvs. TomTom Bandit reține opțiunea evidențiată de dvs.
 Dacă o opțiune dintr-un meniu poate fi pornită și oprită, deplasați la dreapta pentru a
modifica setarea.
Notă: Butonul de control este dezactivat atunci când utilizați dispozitivul TomTom Bandit sub
apă.
Puteți vizualiza următoarele ecrane:
Ecranul Starea
camerei

Ecranul Starea camerei este afișat când nu realizați videoclipuri sau

Ecranul Mod

Ecranul Mod vă permite alegerea unui mod pe care doriți să îl utilizați.
Modurile sunt: Foto, Video, Slow Motion, Time Lapse și Cinematic.

Ecranul Înregistrare

Ecranul Înregistrare este afișat atunci când înregistrați un videoclip sau faceți
fotografii. Ecranul afișează timpul rămas de înregistrare și timpul

fotografii. Acest ecran afișează modul și setările specifice pe care le-ați
selectat.

înregistrărilor deja realizate sau numărul fotografiilor realizate.
Ecranul Setări

Ecranul Setări vă permite să modificați setările pentru modul selectat și

setările generale pentru dispozitivul TomTom Bandit. Selectarea opțiunii
Stare vă va arăta Starea dispozitivului TomTom Bandit.
Setări Video și Foto

Pentru fiecare mod Video și Foto, puteți realiza diferite setări pentru a
personaliza videoclipul sau fotografia. De exemplu, puteți seta frecvența
cadrelor, unghiul obiectivului și scena.

Setări generale

În Setări generale puteți seta opțiunile pentru dispozitivul TomTom
Bandit, de exemplu, Limbă, Unități și Sunet.

Pictogramele de pe ecran afișează starea diferitelor funcții ale camerei și a senzorilor conectați.

Pictogramele afișate pe ecran
Următoarele pictograme de pe ecran afișează starea diferitelor funcții ale camerei și a senzorilor
conectați:
Această pictogramă indică numărul de sateliți GPS care au fost localizați.
Sunt necesare 4 linii pentru a fixa locația GPS a camerei.
Această pictogramă indică faptul că un Monitor al ritmului cardiac este
conectat la dispozitivul dvs. TomTom Bandit.
Această pictogramă indică faptul că este introdus un card de memorie.
Pictograma stării bateriei.
Această pictogramă indică faptul că imaginea video sau foto este rotită
cu 180 de grade.
Această pictogramă indică faptul că expunerea camerei este setată în
modul Bright (Luminos) sau Night (Noapte).
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Acest simbol indică faptul că dispozitivul este în Modul zbor.
Acest simbol indică faptul că un microfon extern este conectat la
dispozitivul TomTom Bandit.
Acest simbol indică faptul că o telecomandă este conectată la dispozitivul
TomTom Bandit.

Încărcarea dispozitivului dvs. TomTom Bandit
Puteți încărca dispozitivul TomTom Bandit în următoarele două moduri:
Încărcarea Batt-Stick-ului folosind o priză USB
Important: Dacă scoateți Batt-Stick-ul sau capacul obiectivului trebuie să fiți foarte atent pentru a
nu lăsa mizeria sau apa să intre în dispozitivul TomTom Bandit sau în Batt-Stick. Scoateți BattStick-ul sau capacul obiectivului doar în condiții curate și uscate.
1. Scoateți Batt-Stick-ul din dispozitivul TomTom Bandit.
2. Introduceți conectorul USB al Batt-Stick-ului în priza USB a computerului dvs. sau într-un
încărcător de perete USB standard.
Sfat: În timpul încărcării Batt-Stick-ului, LED-urile indică nivelul de încărcare, iar un LED se
aprinde intermitent.
3. Pentru a vedea nivelul de energie al Batt-Stick-ului, scoateți conectorul USB din priza de
încărcare USB, apoi apăsați butonul ON (Pornire).
Se vor aprinde LED-urile pentru a indica nivelul de energie.
4. Atunci când Batt-Stick-ul este încărcat, instalați Batt-Stick-ul în dispozitivul TomTom Bandit.

Încărcarea dispozitivului TomTom Bandit utilizând cablul de alimentare opțional
1. Deschide capacul conectorului din partea din spate a Batt-Stick-ului.

Sfat: Nu este nevoie să îndepărtați Batt-Stick-ul din dispozitivul TomTom Bandit.
2. Conectați cablul de alimentare la conectorul Batt-Stick-ului și la o priză USB.
Puteți vedea nivelul de energie a bateriei pe Ecranul de STARE din meniul SETTINGS (SETĂRI).
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Introducerea unui card de memorie
Fotografiile și videoclipurile pe care le realizați sunt stocate pe un card microSD care se află în
Batt-Stick. Utilizați un card microSD care face parte din Clasa 10 standard sau mai mare. Accesați
tomtom.com/support pentru lista de carduri microSD compatibile acceptate.
Notă: Dacă inserați un card microSD care este prea încet pentru a funcționa cu dispozitivul
TomTom Bandit, dispozitivul TomTom Bandit afișează un mesaj prin care vi se cere să utilizați
un card microSD compatibil.

Sfat: : Cardurile MicroSD se pot degrada în timp, iar performanța poate scădea pe măsură ce
cardul microSD este ocupat. Pentru a-i menține performanța, este nevoie să formatați cardul
microSD în mod regulat.
Important: Dacă scoateți Batt-Stick-ul sau capacul obiectivului trebuie să fiți foarte atent pentru a
nu lăsa mizeria sau apa să intre în dispozitivul TomTom Bandit sau în Batt-Stick. Scoateți BattStick-ul sau capacul obiectivului doar în condiții curate și uscate.
1. Scoateți Batt-Stick-ul din dispozitivul TomTom Bandit.
2. Introduceți cardul microSD în slotul cardului de memorie din Batt-Stick.
Important: Cardul microSD trebuie introdus cu contactele orientate în sus.

3. Instalați Batt-Stick-ul în dispozitivul TomTom Bandit.

Modurile și setările Video și Foto
Fiecare mod video și foto are propriile sale setări.

Modurile dispozitivului TomTom Bandit
Selectați un mod direct pe dispozitivul TomTom Bandit sau din Aplicația mobilă. Odată ce ați
selectat un mod, aveți posibilitatea de a modifica setările video sau foto pentru modul
respectiv.
Mod video normal de înaltă calitate.

Video

26

Videoclipurile sunt înregistrate la un multiplu al frecvenței normale a
cadrelor (2x, 4x, sau 8x), dar videoclipul este salvat la frecvența normală a
cadrelor (30 fps) pentru redare, ceea ce are ca rezultat un videoclip în
slow motion.
Datele audio și cele furnizate de senzori sunt și ele înregistrate în modul
slow motion. Frecvența slow motion disponibilă depinde de rezoluția video
pe care o alegeți.
Slow Motion
În MODUL TIMELAPSE, dispozitivul TomTom Bandit înregistrează un
videoclip direct în timelapse ca o înregistrare video la rezoluția setată în
prezent și la frecvența normală a cadrelor.

Timelapse

Puteți alege intervalul dintre înregistrări. Înregistrarea în time-lapse se
oprește atunci când nivelul bateriei este scăzut, atunci când cardul de
memorie este plin sau atunci când apăsați butonul STOP.
În timpul realizării unui videoclip în time-lapse, nu sunt înregistrate
informații audio sau informații furnizate de senzori, dar sunt înregistrate
informații GPS la începutul videoclipului dacă este disponibil un semnal.
Modul CINEMATIC este modul cu cea mai mare rezoluție, înregistrând
videoclipuri la 4K sau 2,7K. Pentru o utilizare normală, trebuie să știți
faptul că valoarea 1080p oferă un videoclip de o calitate suficient de mare.

Cinematic
Modul foto are următoarele opțiuni:
 Normal - Pentru a realiza o singură fotografie.
 În rafală - Pentru a realiza o serie de fotografii într-un timp foarte
scurt.





Foto

Setări video

Fiecare mod video are propriile setări. Aveți posibilitatea de a modifica setările direct pe

dispozitivul TomTom Bandit sau utilizând Aplicația mobilă.


Din ecranul Starea Camerei, deplasați în jos la meniul SETĂRI și selectați setările modului pentru
modul video curent, de exemplu, VIDEO sau SLOW MO. Deplasați spre dreapta, apoi selectați
setările pe care doriți să le modificați.



Setări mod Video
Dimensiune






1080p la 30 fps
1080p la 60 fps
720p la 60 fps
720p la 120 fps

Vizualizare




Largă
Normală





1080p la viteză 2x
720p la viteză 4x
WVGA la viteză 6x

Setări mod Slow Motion
Dimensiune
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Vizualizare
Setări mod Cinematic
Dimensiune
Setări mod Timelapse
Dimensiune

Interval




Largă
Normală




4k la 15 fps
2,7k la 30 fps






4k la 15 fps
4k la 30 fps
1080p la 15 fps
1080p la 30 fps



1s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s

Setări foto
Utilizați setările foto pentru a selecta un mod foto. Odată ce un mod a fost ales, puteți selecta
setările pentru acel mod foto. Aveți posibilitatea de a modifica setările direct pe dispozitivul
TomTom Bandit sau utilizând Aplicația mobilă.
Din ecranul Starea Camerei, deplasați în jos la meniul SETĂRI și selectați PHOTO (FOTO).
Deplasați spre dreapta pentru a selecta un mod, de exemplu BURST (ÎN RAFALĂ), apoi selectați
setările pe care doriți să le modificați.
Setările NORMAL
Dimensiune



16 MP



8 MP



16 MP



Până la 10 fotografii într-o 1 s



Până la 10 fotografii în 2 s

Setările ÎN RAFALĂ
Dimensiune
În rafală

Setări imagine
Setările de imagine vă permit să alegeți luminozitatea scenei și rotirea imaginii. Setările sunt
aplicate tuturor modurilor video sau foto.
Din ecranul Starea Camerei, deplasați în jos la meniul SETĂRI și selectați IMAGE (IMAGINE).
Deplasați spre dreapta pentru a selecta una dintre următoarele setări:
Sfat: Puteți accesa setările de imagine doar pe dispozitivul TomTom Bandit.
Scenă
 Auto (Implicit) reglează automat expunerea camerei pentru condițiile de luminozitate
detectate.
 Bright (Luminos) setează expunerea camerei pentru condiții de luminozitate puternică.
 Night (Noapte) setează expunerea camerei pentru condiții de luminozitate scăzută.
Rotire
Puteți alege să rotiți videoclipurile și fotografiile realizate de camera dvs. cu 180 de grade. Acest
lucru vă permite să montați camera în poziție răsturnată.

Starea dispozitivului TomTom Bandit
Din ecranul Starea Camerei, deplasați în jos pentru a deschide ecranul SETĂRI. Selectați STARE,
apoi deplasați spre dreapta.
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Ecranul de stare afișează următoarele informații:
Baterie – Energia rămasă a bateriei dispozitivului TomTom Bandit. Încărcați Batt-Stick-ul dacă
nivelul bateriei este scăzut.
 Memorie - Spațiul liber disponibil pe dispozitivul dvs. TomTom Bandit.


Sfat: Dacă rămâneți fără spațiu de stocare, conectați Batt-Stick-ul la computer și
transferați câteva fișiere.


 QuickGPS - Starea informațiilor QuickGPSfix pe dispozitivul dvs. TomTom Bandit.
QuickGPSfix ajută dispozitivul TomTom Bandit să vă găsească rapid locația exactă, astfel încât
să vă puteți începe activitatea. Pentru a actualiza automat informațiile QuickGPSfix de pe
dispozitivul TomTom Bandit, conectați dispozitivul TomTom Bandit la Aplicația mobilă.
Informațiile QuickGPSfix sunt valabile trei zile după descărcare.
 Aceste simboluri sunt folosite pentru a indica starea QuickGPSfix:



QuickGPSfix de pe dispozitivul dvs. TomTom Bandit este actualizat.
QuickGPSfix de pe dispozitivul dvs. TomTom Bandit nu este actualizat.
Chiar dacă informațiile QuickGPSfix de pe dispozitivul dvs. TomTom
Bandit nu sunt actualizate, camera dvs. încă mai funcționează normal.
Totuși, obținerea de date prin GPS poate dura mai mult atunci când
doriți să începeți o activitate.





Versiune - Numărul versiunii software-ului dispozitivului dvs. TomTom Bandit. Este posibil să
aveți nevoie de această informație dacă veți contacta Servicii Clienți.
Număr serie - Numărul de serie al dispozitivului dvs. TomTom Bandit.

Pornirea
și oprirea dispozitivului dvs. TomTom Bandit

Dispozitivul dvs. TomTom Bandit poate fi pornit, oprit sau în stand-by. Puteți porni și opri
dispozitivul
TomTom Bandit folosind numai butoanele de pe dispozitiv.





















Pornirea
dispozitivului TomTom Bandit

Apăsați butonul START din partea din spate a dispozitivului TomTom Bandit timp de 2 secunde
pentru a porni dispozitivul. Va apărea logo-ul TomTom, LED-urile roșii se vor aprinde intermitent și
veți auzi sunetul de pornire. În cazul în care nu este introdus niciun card microSD în Batt-Stick, vi
se va cere să introduceți un card de memorie astfel încât dispozitivul TomTom Bandit să poată
porni.
În cazul în care dispozitivul TomTom Bandit se află în modul standby, apăsați butonul de control
pentru a activa dispozitivul.
Dispozitivul TomTom Bandit rămâne pornit în următoarele condiții:


Dispozitivul TomTom Bandit înregistrează un videoclip sau faceți o fotografie.
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Utilizați ecranul pentru a configura dispozitivul TomTom Bandit.



Utilizați dispozitivul TomTom Bandit de pe telefonul mobil, utilizând o conexiune Wi-Fi sau
Bluetooth.

Oprirea dispozitivului TomTom Bandit
Apăsați butonul STOP din partea din față a dispozitivului TomTom Bandit timp de 2 secunde
pentru a-l opri. LED-urile roșii se vor aprinde intermitent și veți auzi sunetul de oprire.
Dispozitivul TomTom Bandit se va opri automat dacă energia bateriei este prea scăzută.
Standby
Pentru a economisi energie, dispozitivul TomTom Bandit trece automat în modul standby după
câteva minute dacă nu este utilizat.
Puteți activa dispozitivul TomTom Bandit prin apăsarea butonului de control, utilizând
telecomanda sau Aplicația mobilă. Dacă apăsați butonul START, dispozitivul TomTom Bandit va
începe să înregistreze sau să facă fotografii, în funcție de modul setat de dvs.
Dispozitivul TomTom Bandit se oprește după două ore în modul standby.

Conectarea la Aplicația mobilă
Aplicația mobilă nu va porni până când nu vă conectați telefonul la dispozitivul TomTom Bandit
prin Wifi.
Sfat: Doar pentru iOS. Dacă telefonul dvs. dispune de tehnologia Bluetooth Smart (BLE),
conexiunea Wi-Fi este pornită și oprită automat de Aplicația mobilă. De asemenea, Wi-Fi-ul este
oprit atunci când nu este utilizat o perioadă de timp.
Urmați acești pași pentru a vă conecta dispozitivul TomTom Bandit la telefon și pentru a porni
Aplicația mobilă:
1. Porniți dispozitivul TomTom Bandit.
2. Din ecranul Starea Camerei, deplasați în sus pentru a porni conexiunea Wi-Fi a
dispozitivului TomTom bandit. Numele conexiunii Wi-Fi și parola sunt afișate pe ecran.
3. Pe telefonul dvs., deschideți Setările Wi-Fi, apoi selectați conexiunea Wi-Fi a dispozitivului
TomTom Bandit din lista de rețele.
4. Introduceți parola afișată pe ecranul dispozitivului TomTom Bandit.
Telefonul dvs. se va conecta la dispozitivul TomTom Bandit. Pe dispozitivul TomTom
Bandit, pe ecran va apărea mesajul Connected to device (Conectat la dispozitiv).
5. Porniți Aplicația mobilă.
Va porni Aplicația mobilă și va afișa ecranul Vizor.

Resetarea dispozitivului dvs. TomTom Bandit
Pentru a reseta dispozitivul TomTom Bandit, procedați în felul următor:
Din ecranul Starea Camerei de pe dispozitivul TomTom Bandit, deplasați în jos pentru a deschide
ecranul SETĂRI. Selectați GENERAL, apoi selectați OPTIONS (OPȚIUNI).
Selectați RESET (RESETARE) pentru a alege între două opțiuni de resetare:


RESET ALL (RESETARE TOTALĂ) readuce dispozitivul TomTom Bandit la setările din fabrică și îl
repornește.
Notă: Resetarea nu vă șterge fotografiile și videoclipurile stocate pe cardul microSD.



RESET WIFI (RESETARE WIFI) generează un nou nume și o nouă parolă pentru Wi-Fi.

Actualizarea software-ului camerei dvs.
Pentru a primi actualizări, înregistrați-vă mai întâi dispozitivul TomTom Bandit cu un cont
TomTom MySports, folosind Aplicația mobilă sau Bandit Studio.
Aveți posibilitatea de a instala actualizări pe dispozitivul dvs. TomTom Bandit în următoarele
moduri:
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Instalați actualizări direct pe dispozitivul TomTom Bandit din Aplicația mobilă.
Transferați actualizări pe Batt-Stick-ul dvs. din Bandit Studio, apoi instalați Batt-Stick-ul în
dispozitivul dvs. TomTom Bandit.



Instalare actualizări utilizând Aplicația mobilă

1. Conectați telefonul la dispozitivul TomTom Bandit folosind conexiunea Wi-Fi.
2. Deschideți aplicația Bandit Mobile.
Dacă există actualizări disponibile, acestea sunt transferate pe dispozitivul TomTom Bandit în
fundal. Atunci când actualizarea este pregătită pentru instalare, veți vedea un mesaj pe
aplicație.
Sfat: Pentru a vedea dacă dispozitivul TomTom Bandit are instalat cel mai recent software,
selectați butonul pentru meniul aplicației, apoi selectați Starea Camerei. În cazul în care
camera dvs. are un software actualizat, veți vedea o cruce verde lângă Versiunea softwareului camerei.
3. Reporniți dispozitivul TomTom Bandit.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala actualizarea.


Instalare actualizări utilizând Bandit Studio

1.
2.
3.
1.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. are bateria încărcată suficient.
Scoateți Batt-Stick-ul din dispozitivul TomTom Bandit.
Porniți Bandit Studio pe computerul dvs.
Introduceți conectorul USB al Batt-Stick-ului într-un port USB al computerului dvs.

2. În programul Bandit Studio, selectați butonul pentru meniul setărilor.

3.
4.
5.
6.

Dacă există actualizări disponibile, va apărea pe ecran mesajul Update (Actualizați) lângă
versiunea firmware a Camerei.
Selectați Update (Actualizați).
Aplicația mobilă va transfera actualizarea pe Batt-Stick-ul dvs.
Instalați Batt-Stick-ul în dispozitivul TomTom Bandit.
Porniți dispozitivul TomTom Bandit.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala actualizarea.

Actualizări QuickGPSFix
În următoarele situații, dispozitivul TomTom Bandit folosește QuickGPSFix pentru a vă găsi poziția:
 Dispozitivul TomTom Bandit nu a fost folosit o lungă perioadă de timp.
 Dispozitivul TomTom Bandit a fost în afara ariei GPS mai mult de o săptămână.
 Dispozitivul TomTom Bandit este repornit la peste 500 de km distanță față de poziția dvs.
anterioară.
QuickGPSfix conține informații despre pozițiile sateliților, ceea ce ajută dispozitivul TomTom
Bandit să vă găsească poziția mai repede.
Sfat: Informațiile QuickGPSFix sunt actualizate automat din Aplicația mobilă.

Îngrijirea dispozitivului TomTom Bandit
Se recomandă curățarea camerei o dată pe săptămână, în cazul în care o utilizați în mod frecvent.
Important: Dacă scoateți Batt-Stick-ul sau capacul obiectivului trebuie să fiți foarte atent pentru a
nu lăsa mizeria sau apa să intre în dispozitivul TomTom Bandit sau în Batt-Stick. Scoateți BattStick-ul sau capacul obiectivului doar în condiții curate și uscate.




Ștergeți camera cu o cârpă umedă după nevoie. Utilizați un săpun delicat pentru a îndepărta
grăsimea sau murdăria. În cazul în care camera este foarte murdară, clătiți-o cu apă rece sau
călduță.
Curățați capacul obiectivului și obiectivul cu o cârpă și cu o soluție specială pentru curățarea
obiectivelor camerelor.
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Sfat: Puteți folosi sacul din micro-fibre al camerei TomTom pentru a curăța obiectivul și
capacul obiectivului.



Nu expuneți camera la produse chimice puternice, cum ar fi: benzină, solvenți de curățare,
acetonă, alcool sau soluții anti insecte. Substanțele chimice pot deteriora membranele,
carcasa și finisajul camerei.
După utilizarea camerei în apă, clătiți dispozitivul TomTom Bandit cu apă curată și uscați-l cu
o cârpă moale. De pe Batt-Stick, deschideți capacul de contact extern și uscați atât
contactele, cât și capacul.

Ștergerea videoclipurilor și a fotografiilor și formatarea cardului de memorie
Aveți posibilitatea de a șterge de pe cardul microSD unele sau toate videoclipurile și fotografiile
sau de a formata cardul microSD:
 DELETE (ȘTERGERE) - Această opțiune șterge de pe cardul microSD ultimul videoclip sau
ultima fotografie realizată.
 DELETE ALL (ȘTERGERE TOTALĂ) - Această opțiune șterge de pe cardul microSD toate
videoclipurile, fotografiile și datele de la senzori, dar nu șterge datele care nu se află în
același dosar.
 FORMAT SD (FORMATARE SD) - Această opțiune formatează cardul microSD și șterge toate
datele de pe cardul microSD.
Ștergerea ultimului videoclip sau a ultimei fotografii realizate
1. În meniul SETTINGS (SETĂRI), selectați GENERAL, apoi STORAGE (STOCARE).
2. Selectați DELETE (ȘTERGERE), apoi selectați YES (DA).
Ultimul videoclip sau ultima fotografie realizată este ștearsă.
Ștergerea tuturor videoclipurilor și fotografiilor
1. În meniul SETTINGS (SETĂRI), selectați GENERAL, apoi STORAGE (STOCARE).
2. Selectați DELETE ALL (ȘTERGERE TOTALĂ).
3. Selectați YES (DA).
Toate videoclipurile și fotografiile sunt șterse.
Formatarea cardului de memorie
Important: Formatarea memoriei va șterge TOATE datele de pe cardul microSD.
1. În meniul SETTINGS (SETĂRI), selectați GENERAL, apoi STORAGE (STOCARE).
2. Selectați FORMAT SD (FORMATARE SD).
3. Selectați DA (DA).
Cardul microSD este formatat și toate datele sunt șterse.

Accesarea videoclipurilor și a fotografiilor dvs.
Videoclipurile, fotografiile și efectele dvs. sunt stocate pe cardul de memorie introdus în BattStick. Cel mai simplu mod de a crea o poveste video folosindu-vă fotografiile și efectele este
utilizarea Aplicației Bandit Mobile sau Bandit Studio.
Aplicația Bandit Mobile se conectează la dispozitivul TomTom Bandit prin intermediul unei
conexiuni Wi-Fi. Puteți utiliza aplicația pentru a vă crea și încărca povestea video în timp ce vă
deplasați, direct de pe camera dvs.
Programul Bandit Studio se instalează pe computer. Trebuie să scoateți Batt-Stick-ul din
dispozitivul TomTom Bandit și să introduceți conectorul USB al Batt-Stick-ului în portul USB al
computerului dvs.
Notă: De asemenea, când Batt-Stick-ul este conectat la computer, vă puteți accesa videoclipurile
și fotografiile într-un explorator de fișiere.

Vizualizarea valorilor pe dispozitivul dvs. TomTom Bandit
În timpul înregistrării sau fotografierii, deplasați la dreapta de pe ecranul Starea Camerei pentru a
vizualiza ecranul Metrics (Valori). Deplasați în sus sau în jos pentru a vizualiza diferitele valori
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disponibile, de exemplu, un monitor al ritmului cardiac. Deplasați din nou la dreapta pentru a
selecta valorile reale măsurate de senzor sau de dispozitiv.
Vei vedea două valori care variază în funcție de modul utilizat. Textul de sub fiecare valoare arată
care sunt informațiile afișate în acel moment.
Câteva exemple de valori disponibile:
 Card SD - minutele rămase afișate în partea de sus a ecranului, minutele înregistrate deja
afișate în partea de partea de jos a ecranului.
 Mod viteză - viteza maximă afișată în partea de sus a ecranului, viteza actuală afișată în
partea de jos a ecranului.
 Ritm cardiac - Frecvența cardiacă maximă afișată în partea de sus a ecranului, ritmul cardiac
curent afișat în partea de jos a ecranului, utilizând monitorul ritmului cardiac opțional.
Notă: De asemenea, dispozitivul TomTom Bandit are senzori încorporați care înregistrează
valorile stocate împreună cu fișierul video. Nu puteți vizualiza aceste valori pe dispozitivul
TomTom Bandit.
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Utilizarea perifericelor
Instalarea suportului de bază
Kit-ul suportului de bază vă permite să montați dispozitivul TomTom Bandit pe o cască sau pe orice
altă suprafață plană sau ușor curbată. Sunt furnizate suporturi de bază plate și curbate.
Sfat: Sunt disponibile ca accesorii suporturi suplimentare.
Sfat: Pentru a instala dispozitivul TomTom Bandit pe ghidon, utilizați suporturile de biciclete
opționale.
Sfat: De asemenea, puteți instala dispozitivul TomTom Bandit în poziție răsturnată. Setați
ROTAȚIA imaginii la 180 pentru a întoarce imaginea la 180 de grade.
1. Înainte de a instala un suport, găsiți cea mai bună poziție pentru dispozitivul TomTom Bandit.
Fixați suportul doar pe o suprafață netedă și solidă. Suportul nu se va fixa în siguranță
pe suprafețe poroase, texturate sau moi.
Pentru a monta dispozitivul TomTom Bandit la diferite unghiuri și pe partea stângă sau
dreaptă a unei căști, puteți întoarce baza dispozitivului TomTom Bandit la peste 180 de grade
în jurul corpului.
Sfat: Folosiți vizorul în timp real al Aplicației mobile pentru a seta dispozitivul TomTom Bandit
la vizualizarea corectă.

2. Curățați zona pe care doriți să instalați suportul de bază.
Ceara, uleiul, murdăria și umezeala reduc aderența, ceea ce poate duce la o fixare slabă.
Asigurați-vă că zona este complet uscată.
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3.

Asigurați-vă că suportul este aliniat în direcția corectă, apoi, în condiții uscate, la
temperatura camerei, fixați suportul. Împingeți suportul ferm în jos pe suprafață

Suportul nu se va atașa în siguranță dacă îl instalați în condiții de umezeală și frig.
4. Așteptați 24 de ore pentru ca adezivul să se întărească
5. Instalați dispozitivul TomTom Bandit pe suport. Asigurați-vă că dispozitivul este fixat.
Important: Asigurați-vă că dispozitivul TomTom Bandit este fixat înainte de a începe orice
activitate. Verificați în mod regulat siguranța suportului. În cazul în care activitatea implică
șocuri sau vibrații, folosiți un șnur pentru a preveni pierderea dispozitivului TomTom Bandit
dacă prinderea suportului eșuează.

Instalarea suportului cu rotație de 360 de grade
Kit-ul suportului cu rotație de 360 de grade vă permite să montați dispozitivul TomTom Bandit pe o
cască sau pe orice altă suprafață plană sau ușor curbată. Sunt furnizate suporturi de bază plate și
curbate. Odată instalat, puteți regla cu ușurință direcția și unghiul dispozitivului TomTom Bandit.
Sfat: Sunt disponibile ca accesorii suporturi suplimentare.
Sfat: Pentru a instala dispozitivul TomTom Bandit pe ghidon, utilizați suportul de biciclete
opțional.
Sfat: De asemenea, puteți instala dispozitivul TomTom Bandit în poziție răsturnată. Setați
ROTAȚIA imaginii la 180 pentru a întoarce imaginea la 180 de grade.
1. Înainte de a instala un suport, găsiți cea mai bună poziție pentru dispozitivul TomTom Bandit.
Fixați suportul doar pe o suprafață netedă și solidă. Suportul nu se va fixa în siguranță
pe suprafețe poroase, texturate sau moi.
Pentru a monta dispozitivul TomTom Bandit la diferite unghiuri și pe partea stângă sau
dreaptă a unei căști, puteți întoarce baza dispozitivului TomTom Bandit la peste 180 de grade
în jurul corpului.
Sfat: Folosiți vizorul în timp real al Aplicației mobile pentru a seta dispozitivul TomTom
Bandit la vizualizarea corectă.

2. Curățați zona pe care doriți să instalați suportul.
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Ceara, uleiul, murdăria și umezeala reduc aderența, ceea ce poate duce la o fixare slabă.
Asigurați-vă că zona este complet uscată.

3. În condiții uscate, la temperatura camerei, fixați baza suportului. Împingeți suportul ferm în
jos pe suprafață.
Suportul nu se va atașa în siguranță dacă îl instalați în condiții de umezeală și frig.
4. Așteptați 24 de ore pentru ca adezivul să se întărească.
5. Instalați suportul cu rotație de 360 de grade pe baza suportului. Împingeți în jos placa
dispozitivului TomTom Bandit pentru a bloca suportul de rotație pe bază.

6. Instalați dispozitivul TomTom Bandit pe suportul cu rotație de 360 de grade. Asigurați-vă că
dispozitivul TomTom Bandit este fixat.

7. Reglați poziția dispozitivului TomTom Bandit, apoi împingeți mânerul suportului de
rotație în poziția închis pentru a bloca suportul de rotație.
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Sfat: Folosiți vizorul în timp real al Aplicației mobile pentru a seta dispozitivul TomTom Bandit
la vizualizarea corectă.
Important: Asigurați-vă că dispozitivul TomTom Bandit este fixat înainte de a începe orice
activitate. Verificați în mod regulat siguranța suportului. În cazul în care activitatea implică
șocuri sau vibrații, folosiți un șnur pentru a preveni pierderea dispozitivului TomTom Bandit
dacă prinderea suportului eșuează.

Utilizarea suportului de bicicletă
Kitul suportului opțional de bicicletă permite montarea dispozitivului TomTom Bandit pe ghidonul
unei biciclete sau a pe alte componente în formă de tub de dimensiuni asemănătoare.

Instalați suportul de bicicletă numai pe o suprafață curată și uscată. Ceara, uleiul, murdăria și
umezeala reduc aderența, provocând mișcarea suportului.
Strângeți manual clemele suportului de bicicletă. Instalați dispozitivul TomTom Bandit pe suportul
de bicicletă, apoi reglați poziția dispozitivului TomTom Bandit pentru a obține vizualizarea corectă.
Sfat: Folosiți vizorul în timp real al Aplicației mobile pentru a seta dispozitivul TomTom Bandit la
vizualizarea corectă.
Sfat: De asemenea, puteți instala dispozitivul TomTom Bandit în poziție răsturnată. Setați
ROTAȚIA imaginii la 180 pentru a întoarce imaginea la 180 de grade.
Mai strângeți puțin clemele, folosind o cheie cu cap hexagonal. Nu strângeți prea tare clemele
deoarece puteți deteriora suportul de bicicletă.
Important: Asigurați-vă că dispozitivul TomTom Bandit este fixat înainte de a începe orice
activitate. Verificați în mod regulat siguranța suportului. În cazul în care activitatea implică șocuri
sau vibrații, folosiți un șnur pentru a preveni pierderea dispozitivului TomTom Bandit dacă
prinderea suportului eșuează.
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Utilizarea telecomenzii opționale
Telecomanda poate fi utilizată pentru a porni și opri înregistrarea și pentru a adăuga manual
efecte videoclipurilor dvs. Utilizați telecomanda atunci când nu puteți ajunge cu ușurință sau în
deplină siguranță la dispozitivul dvs. TomTom Bandit.

Puteți să țineți telecomanda în mână sau puteți să o atașați într-un loc la care puteți ajunge cu
ușurință.
Notă: Telecomanda utilizează tehnologia Bluetooth Smart pentru a se conecta la dispozitivul
TomTom Bandit și poate fi utilizată numai cu un singur dispozitiv TomTom Bandit la un moment
dat.
Conectarea telecomenzii
1. Din ecranul Starea Camerei de pe dispozitivul TomTom Bandit, deplasați în jos pentru a
deschide meniul SETTINGS (SETĂRI).
2. Selectați GENERAL, apoi deplasați spre dreapta.
3. Selectați CONNECT (CONECTARE), apoi deplasați spre dreapta.
4. Selectați REMOTE (LA DISTANȚĂ), apoi deplasați spre dreapta.
5. Deplasați în sus sau în jos pentru a o porni.
6. De pe telecomandă, țineți apăsat butonul ON timp de 3 secunde, până când LED-ul de culoarea
verde se aprinde intermitent de trei ori.
Telecomanda este conectată la dispozitivul TomTom Bandit.
Sfat: De asemenea, puteți utiliza vizorul în timp real al Aplicației mobile ca telecomandă.
Telecomanda poate fi utilizată numai cu o singură cameră la un moment dat. În cazul în care doriți
să vă conectați telecomanda la o altă cameră, repetați instrucțiunile de mai sus cu telecomanda în
raza noii camere.
Utilizarea telecomenzii pentru înregistrarea unui videoclip

Pentru a activa telecomanda, țineți apăsat butonul START (butonul 2) timp de 3 secunde, până când
LED-ul (3) de culoarea verde se aprinde intermitent de trei ori.
Apăsați butonul START (butonul 2) pentru a începe înregistrarea. LED-ul (3) se va aprinde o singură
dată.
Apăsați butonul START (butonul 2) pentru a adăuga un efect videoclipului dvs.
Apăsați butonul ON (butonul 1) pentru a opri înregistrarea. LED-ul (3) se va aprinde o singură dată.
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Curelele și suporturile telecomenzii
Cureaua de mână a telecomenzii se potrivește pe încheietura mâinii fără îmbrăcăminte. Extensia
curelei poate fi folosită pentru a lungi cureaua de mână astfel încât să se potrivească pe braț în
timp ce purtați o haină de iarnă, de exemplu, în timpul practicării unui sport pe zăpadă. De
asemenea, curelele pot fi folosite pentru a fixa telecomanda pe un ghidon, selfie stick sau orice
altă locație adecvată.
Notă: Telecomanda este rezistentă la stropire și nu ar trebui scufundată în apă.
Schimbarea bateriei din telecomandă
Telecomanda folosește o baterie tip buton CR2032.
Pentru a schimba bateria, procedați în felul următor:
1. Răsuciți butonul telecomenzii în sensul invers al acelor de ceas pentru a o scoate din baza sa
neagră.
2. Cu ajutorul unei monede, rotiți puțin capacul bateriei în sensul invers al acelor de ceas până
când se deblochează, apoi scoateți bateria afară.
3. Scoateți ușor afară celula bateriei.
4. Înlocuiți bateria cu una nouă.
5. Montați capacul, rotiți-l în sens acelor de ceas cu o monedă până când se blochează.
6. Rotiți butonul telecomenzii în sensul acelor de ceas în baza sa neagră.

Utilizarea capacelor obiectivelor
Capacul alb standard al obiectivului este rezistent la stropire (IPX7). Dacă doriți să utilizați
dispozitivul TomTom Bandit în apă sau sub apă până la adâncimi de până la 40 m (5 ATM) sau
pentru activitățile la suprafața apei, de exemplu pentru surfing, instalați capacul obiectivului
opțional negru Dive (IPX8).
Notă: Când utilizați capacul obiectivului negru Dive IPX8, microfonul și barometrul sunt ascunse
și nu vor funcționa cu acest capac pentru obiectiv.
Pentru a scoate capacul obiectivului, apăsați butonul de eliberare și rotiți capacul obiectivului în
sensul invers al acelor de ceas.
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Pentru a instala un capac al obiectivului, puneți capacul pe obiectivul dispozitivului TomTom
Bandit și rotiți-l în sens acelor de ceas până când se blochează.

Important: Depozitați capacul obiectivului în sacul său de depozitare atunci când nu îl utilizați.
Important: Pentru a preveni deteriorarea obiectivului dispozitivului TomTom Bandit, nu folosiți
niciodată dispozitivul fără un capac al obiectivului.
Important: Curățați capacul obiectivului și obiectivul cu o cârpă și cu o soluție specială pentru
curățarea obiectivelor camerelor.
Important: Verificați dispozitivele de închidere ale capacului obiectivului și cele ale Batt-Stickului pentru a vă asigura că nu conțin mizerie, deteriorări sau fisuri. Mizeria și fisurile mici pot
provoca scurgeri și pot deteriora dispozitivul dvs. TomTom Bandit.
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Adăugarea de senzori
Despre senzori
Senzorii sunt folosiți de dispozitivul dvs. TomTom Bandit pentru a înregistra date simultan cu
fișierele dvs. video. Acest lucru facilitează găsirea efectelor în videoclip atunci când îl revizuiți.
Notă: Dispozitivul dvs. TomTom Bandit stochează toate datele de la senzori în fișierul video.
Următoarele două tipuri de senzori sunt disponibile pentru dispozitivul dvs. TomTom Bandit:
Senzori încorporați
Pentru mai multe informații despre senzorii încorporați, consultați secțiunea Senzorii din camera dvs.
Senzori externi
Senzorii externi sunt dispozitive externe pe care le puteți conecta la dispozitivul TomTom Bandit
pentru a furniza informații suplimentare cu privire la activitatea dvs.
Aveți posibilitatea de a atașa un monitor al ritmului cardiac extern, utilizând o conexiune Bluetooth
Smart (BLE). Acest senzor vă măsoară ritmul cardiac în timpul sportului sau în timpul altor
activități. Monitorul ritmului cardiac TomTom extern este disponibil ca accesoriu.
Dispozitivul dvs. TomTom Bandit se conectează la senzorii externi odată cu începerea înregistrării.
Atunci când înregistrarea se oprește, senzorul este deconectat.

Senzorii din dispozitivul dvs. TomTom Bandit
Dispozitivul dvs. TomTom Bandit are senzori încorporați care înregistrează următoarele valori:
Viteză.

Forță G.

Accelerare maximă.

Decelerare maximă.

Rotație maximă.

Viteză maximă pe verticală.

Ritm cardiac dintr-un monitor al ritmului cardiac.

Efect manual.
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Locația GPS este și ea înregistrată.
Datele valorilor sunt stocate împreună cu videoclipurile dvs. și pot fi văzute ca efecte video în
Aplicația mobilă sau Bandit Studio și pot fi adăugate ca o suprapunere pentru povestea dvs. video.
De asemenea, puteți utiliza senzorii externi, de exemplu, un monitor al ritmului cardiac, pentru a
vă spori valorile acțiunii.
De asemenea, poate fi conectat la dispozitivul TomTom Bandit un microfon mono extern opțional.

Monitorul ritmului cardiac
Pentru a utiliza Monitorul Ritmului Cardiac TomTom extern cu dispozitivul dvs. TomTom Bandit,
procedați în felul următor:
1. Atașați monitorul la curea.

2. Puneți cureaua în jurul pieptului, astfel încât monitorul să stea chiar deasupra bazei osului
pieptului.
Asigurați-vă că monitorul este poziționat corect, astfel încât cuvântul „TomTom” să poată fi
citit de o persoană aflată în fața dvs.

Sfat: Udați senzorii de pe partea interioară a curelei înainte de a o pune în jurul pieptului.
Acest lucru facilitează detectarea ritmului cardiac de către monitor.
3. Din ecranul Starea Camerei de pe dispozitivul TomTom Bandit, deplasați în jos pentru a
deschide ecranul SETTINGS (SETĂRI).
4. Selectați GENERAL, apoi selectați CONNECT (CONECTARE).
5. Selectați SENSORS (SENZORI), apoi deplasați spre dreapta.
6. Selectați HEART (INIMĂ), apoi deplasați spre dreapta pentru a-l porni.
7. Atunci când începeți o activitate, dispozitivul TomTom Bandit se conectează la monitor și
puteți vedea o pictogramă în formă de inimă în partea de sus a ecranului.

La prima încercare de conectare la monitor, dacă găsește mai mult de un monitor, dispozitivul
dvs. TomTom Bandit nu va ști la care monitor să se conecteze. Mutați-vă într-un loc în care nu
există alte monitoare în raza de acțiune a dispozitivului TomTom Bandit.
După ce l-ați conectat o dată la monitorul dvs., dispozitivul TomTom Bandit se va reconecta
întotdeauna la acesta.
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De asemenea, puteți utiliza Monitorul Ritmului Cardiac extern cu alte dispozitive și aplicații care
dispun de tehnologia Bluetooth® Smart Ready. Pentru mai multe informații, consultați
documentația care însoțește produsul sau aplicația.
Pentru a schimba bateria CR2032 din monitor, utilizați o monedă pentru a deschide partea din
spate a monitorului. Bateria trebuie reciclată sau eliminată în conformitate cu legile și
reglementările locale.
Notă: Monitorul Ritmului Cardiac TomTom nu este rezistent la apă.
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Înregistrarea videoclipurilor
Despre înregistrarea videoclipurilor
Puteți utiliza dispozitivul TomTom Bandit pentru a înregistra videoclipuri în următoarele moduri:
 VIDEO - Utilizați acest mod pentru a înregistra videoclipuri normale de înaltă calitate.
 SLOW MO - Acest mod înregistrează videoclipuri în slow-motion la calitate înaltă.
 TIMELAPSE - Acest mod creează videoclipuri din înregistrări time-lapse la intervale de timp
stabilite.
 CINEMATIC - Mod video de calitate foarte înaltă pentru specialiști video.
Puteți selecta modul cu ajutorul butonului de comandă de pe dispozitivul TomTom Bandit sau
puteți utiliza Aplicația mobilă.
Fiecare mod video are propria gamă de setări.

Înregistrarea unui videoclip
Puteți porni și opri înregistrarea unui videoclip fie direct de pe dispozitivul TomTom Bandit, fie
folosind telecomanda sau Aplicația mobilă.
Sfat: De asemenea, puteți adăuga manual efecte videoclipului dvs.
Notă: Dacă dispozitivul TomTom Bandit este conectat la Aplicația mobilă, puteți utiliza aplicația
doar pentru a schimba setările dispozitivului TomTom Bandit.
Înregistrarea unui videoclip utilizând doar dispozitivul TomTom Bandit sau telecomanda
1. Apăsați butonul START de pe dispozitivul TomTom Bandit sau de pe telecomandă.
 Dispozitivul TomTom Bandit va emite un semnal sonor, iar LED-urile roșii se vor aprinde
intermitent pentru a indica faptul că înregistrarea a început.
 Ecranul dispozitivului TomTom Bandit va indica timpul înregistrării și modul video.
Sfat: Deplasați spre dreapta pe ecranul dispozitivului TomTom Bandit pentru a vedea timpul
rămas pentru filmare. Timpul rămas depinde de spațiul disponibil pe cardul microSD și de
modul video pe care îl utilizați.
2. În timpul filmării, apăsați butonul START pentru a adăuga manual efecte videoclipului dvs.
3. Apăsați butonul STOP pentru a opri înregistrarea.
 Dispozitivul TomTom Bandit va emite un semnal sonor, iar LED-urile roșii vor înceta să se

mai aprindă.
4. Editați și încărcați videoclipurile utilizând Aplicația mobilă sau Bandit Studio.
Înregistrarea unui videoclip utilizând Aplicația mobilă
1. Conectați Aplicația mobilă la dispozitivul TomTom Bandit.
2. Apăsați butonul START de pe dispozitivul TomTom Bandit sau butonul de înregistrare din
Aplicația mobilă.
 Dispozitivul TomTom Bandit va emite un semnal sonor, iar LED-urile roșii se vor aprinde
intermitent pentru a indica faptul că înregistrarea a început.

 Ecranul dispozitivului TomTom Bandit va indica timpul înregistrării și modul video.
3. În timpul filmării, apăsați butonul START sau butonul pentru efecte din aplicație pentru a
adăuga manual efecte videoclipului dvs.
4. Apăsați butonul STOP de pe dispozitivul TomTom Bandit sau butonul de înregistrare din
Aplicația mobilă pentru a opri înregistrarea.
 Dispozitivul TomTom Bandit va emite un semnal sonor, iar LED-urile roșii vor înceta să se

mai aprindă.
5. Editați și încărcați videoclipurile utilizând Aplicația mobilă.
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Efecte video
Efectele sunt adăugate la videoclipul dvs. în timpul înregistrării. Un efect marchează o parte
captivantă a videoclipului dvs., de exemplu viteza mare, un salt sau chiar o vedere frumoasă pe
care ați dori să o vizualizați mai târziu și să o adăugați la povestea dvs. video. Un videoclip
poate conține mai multe efecte.
Efectele vă permit să redați cu ușurință un videoclip, să creați o poveste video și să partajați un
videoclip utilizând Aplicația mobilă sau Bandit Studio. Efectele dvs. sunt prezentate separat de
videoclipul din care sunt luate. Fiecare efect în parte marchează o lungime de videoclip de 6
secunde.
Efectele sunt adăugate la videoclipul dvs. utilizând informații de la senzorii încorporați, senzorii
externi sau manual, pentru a evidenția cele mai interesante părți ale acțiunii. Efectele de la
senzorii încorporați și de la cei externi sunt adăugate în mod automat.
Sfat: De asemenea, puteți adăuga efecte videoclipului dvs. atunci când îl vizualizați în
Aplicația mobilă sau Bandit Studio și puteți regla poziția și durata unui efect.
Sunt utilizate următoarele efecte și simbolurile lor:
Viteză.

Forță G.

Accelerare maximă.

Decelerare maximă.

Rotație maximă.

Viteză maximă pe verticală.

Ritm cardiac dintr-un monitor al ritmului cardiac.

Efect manual.

Adăugarea unui efect manual
Aveți posibilitatea de a adăuga un efect manual videoclipului dvs. atunci când se întâmplă ceva
interesant sau memorabil, înainte sau după eveniment.
Adăugați efecte manual videoclipului dvs. atunci când se întâmplă ceva ce s-ar putea să nu poată fi
detectat de funcție de adăugare automată de efecte, de exemplu, o priveliște frumoasă, punctul
culminant al unei plimbări sau timpul petrecut cu prietenii dvs.
Sfat: De asemenea, puteți adăuga efecte videoclipului dvs. atunci când îl vizualizați în Aplicația
mobilă sau Bandit Studio și puteți regla poziția și durata unui efect.
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Pentru a adăuga manual un efect în timpul înregistrării unui videoclip, apăsați butonul START de pe
dispozitivul TomTom Bandit sau de pe telecomandă ori butonul de efecte de pe Aplicația mobilă.

Dacă utilizați dispozitivul TomTom Bandit fără Aplicația mobilă, atunci când adăugați manual un
efect, ecranul va afișa un simbol în formă de stea și mesajul New highlight (Efect nou).
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Realizarea de fotografii
Despre realizarea de fotografii
Puteți utiliza dispozitivul TomTom Bandit pentru a face fotografii în următoarele moduri:
 Normal – Este realizată o singură fotografie.
  În rafală – Este realizată o serie de fotografii într-un timp foarte scurt.
Puteți selecta modul cu ajutorul butonului de control de pe dispozitivul TomTom Bandit sau puteți
utiliza Aplicația mobilă.
Fiecare mod foto are propria gamă de setări.
Rezumatul Modului Foto
Mod

Rezoluție

Rată de fotografiere

Câmp de vizualizare:

NORMAL

16 MP

Fotografie unică

Larg

ÎN RAFALĂ

16 MP

10 fotografii în 1 s
10 fotografii în 2 s

Larg

ÎN RAFALĂ

8 MP

10 fotografii în 1 s
10 fotografii în 2 s

Larg

Fotografiile sunt salvate în format JPEG.

Realizarea de fotografii unice
Puteți realiza o fotografie fie direct de pe dispozitivul TomTom Bandit, fie prin utilizarea
telecomenzii sau din Aplicația mobilă.
Pentru a realiza fotografii unice, selectați modul NORMAL, fie direct de pe dispozitivul
TomTom Bandit, fie din Aplicația mobilă.
Notă: Dacă dispozitivul TomTom Bandit este conectat la Aplicația mobilă, puteți utiliza aplicația
doar pentru a schimba setările dispozitivului TomTom Bandit.
Realizarea unei fotografii utilizând doar dispozitivul TomTom Bandit sau telecomanda
1. Selectați setările foto NORMAL pe dispozitivul TomTom Bandit.
2. Apăsați butonul START de pe dispozitivul TomTom Bandit sau de pe telecomandă.
 Dispozitivul TomTom Bandit va emite un semnal sonor, iar LED-urile roșii se vor aprinde
pentru a indica faptul că se realizează o fotografie.
 Dispozitivul TomTom Bandit va emite din nou un semnal sonor când fotografia este salvată.
 Ecranul dispozitivului TomTom Bandit indică numărul de fotografii realizate.
Sfat: Deplasați spre dreapta pe ecranul dispozitivului TomTom Bandit pentru a vedea timpul
rămas pentru înregistrare sau pentru a vedea câte fotografii mai puteți realiza. Timpul
rămas depinde de spațiul disponibil pe cardul microSD și de modul foto pe care îl utilizați.
3. Editați și încărcați fotografiile utilizând Aplicația mobilă sau Bandit Studio.
Realizarea unei fotografii utilizând Aplicația mobilă
1. Conectați Aplicația mobilă la dispozitivul TomTom Bandit.
2. Selectați opțiunea Single photo (Fotografie unică) pe Aplicația mobilă.
3. Apăsați butonul START de pe dispozitivul TomTom Bandit sau butonul de înregistrare din
Aplicația mobilă.

47

Dispozitivul TomTom Bandit va emite un semnal sonor, iar LED-urile roșii se vor aprinde
pentru a indica faptul că se realizează o fotografie.
Dispozitivul TomTom Bandit va emite din nou un semnal sonor când fotografia este salvată.
 
4. Editați și încărcați fotografiile utilizând Aplicația mobilă.


Realizarea de fotografii în rafală
Puteți realiza fotografii în rafală fie direct de pe dispozitivul TomTom Bandit, fie prin utilizarea
telecomenzii sau din Aplicația mobilă.
Pentru a realiza fotografii în rafală, selectați modul ÎN RAFALĂ, fie direct de pe dispozitivul
TomTom Bandit, fie din Aplicația mobilă.
Notă: Dacă dispozitivul TomTom Bandit este conectat la Aplicația mobilă, puteți utiliza
aplicația doar pentru a schimba setările dispozitivului TomTom Bandit.
Realizați fotografii în rafală utilizând doar dispozitivul TomTom Bandit sau telecomanda
1. Apăsați butonul START de pe dispozitivul TomTom Bandit sau de pe telecomandă.
 Dispozitivul TomTom Bandit va emite un semnal sonor, iar LED-urile roșii se vor aprinde
pentru a indica faptul că se realizează fotografiile.
 Dispozitivul TomTom Bandit va emite din nou un semnal sonor când fotografiile sunt
salvate.
 Ecranul dispozitivului TomTom Bandit indică numărul de fotografii realizate.
Sfat: Deplasați spre dreapta pe ecranul dispozitivului TomTom Bandit pentru a vedea timpul
rămas pentru înregistrare. Timpul rămas depinde de spațiul disponibil pe cardul microSD și
de modul foto pe care îl utilizați.
2. Editați și încărcați fotografiile utilizând Aplicația mobilă sau Bandit Studio.
Realizarea de fotografii în rafală utilizând Aplicația mobilă
1. Conectați Aplicația mobilă la dispozitivul TomTom Bandit.
2. Apăsați butonul START de pe dispozitivul TomTom Bandit sau butonul de înregistrare din
Aplicația mobilă.
 Dispozitivul TomTom Bandit va emite un semnal sonor, iar LED-urile roșii se vor aprinde
pentru a indica faptul că se realizează fotografiile.
 Dispozitivul TomTom Bandit va emite din nou un semnal sonor când fotografiile sunt
salvate.

3. Editați și încărcați fotografiile utilizând Aplicația mobilă.
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Setări
Despre setări
Notă: De asemenea, puteți modifica setările utilizând Aplicația mobilă de pe telefonul dvs.
Pentru a modifica setările pe care le utilizați în mod frecvent, cum ar fi modul TomTom Bandit,
deplasați spre stânga pe ecranul Starea Camerei.
Pentru a accesa alte setări pe care ar putea fi necesar să le schimbați mai puțin frecvent, utilizați
meniul Settings (Setări). Aceste setări determină comportamentul general al dispozitivului
TomTom Bandit și sunt folosite pentru a regla setările modului pentru fiecare mod foto și video.
Din ecranul Starea Camerei, deplasați în jos pentru a deschide meniul SETTINGS (SETĂRI). Meniul
Settings (Setări) are următoarele elemente:
 VIDEO sau FOTO - Utilizați aceste setări pentru a regla setările modului pentru modul Foto
sau Video ales de dvs.
 GENERAL - Aceste setări determină comportamentul general al camerei dvs.
 STARE - Acest ecran vă arată starea generală a camerei.


Despre
Bluetooth

Dispozitivul dvs. TomTom Bandit utilizează specificația Bluetooth 4.0 pentru Bluetooth Smart,
care este cunoscut și sub numele de Bluetooth Low Energy sau BLE.

BLE este utilizat pentru următoarele acțiuni:

1. Conexiuni la senzori externi care acceptă BLE.
2. Conexiune la telecomandă.
3. Activarea dispozitivului TomTom Bandit cu ajutorul telecomenzii.
4. Utilizarea telefonului pentru pornirea conexiunii Wi-Fi a dispozitivului TomTom Bandit atunci
 când dispozitivul nu este conectat și nu este ușor de accesat. (Doar pentru Apple iOS.)
Notă: Pe dispozitivul TomTom Bandit, opțiunea Bluetooth este întotdeauna pornită.




Despre Wi-Fi


Pentru
ce se utilizează Wi-Fi?

Wi-Fi este utilizat pentru conectarea dispozitivului TomTom Bandit la telefonul dvs. Aplicația
mobilă utilizează conexiunea Wi-Fi pentru vizor, redarea video și foto, crearea poveștii dvs.
video, precum și pentru partajarea fișierelor dvs. media.

Pornirea
conexiunii Wi-Fi

Sfat: Doar pentru iOS. Dacă telefonul dvs. dispune de tehnologia Bluetooth Smart (BLE),

conexiunea Wi-Fi este pornită și oprită automat de Aplicația mobilă. De asemenea, Wi-Fi-ul
este oprit atunci când nu este utilizat o perioadă de timp.

Urmați acești pași pentru a conecta dispozitivul TomTom Bandit la telefonul dvs. și pentru a porni
Aplicația mobilă:

1. Porniți dispozitivul dvs. TomTom Bandit.
2. Din ecranul Stare Camerei, deplasați în sus pentru a porni conexiunea Wi-Fi a dispozitivului
TomTom Bandit. Numele conexiunii Wi-Fi și parola sunt afișate pe ecran.
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3. Pe telefonul dvs., deschideți Setările Wi-Fi, apoi selectați conexiunea Wi-Fi a dispozitivului
TomTom Bandit din lista de rețele.
4. Întroduce parola afișată pe ecranul dispozitivului TomTom Bandit.
Telefonul dvs. se va conecta la dispozitivul TomTom Bandit. Pe dispozitivul TomTom
Bandit, pe ecran va apărea mesajul Connected to device (Conectat la dispozitiv).
5. Porniți Aplicația mobilă.
Va porni Aplicația mobilă și va afișa ecranul Vizor.

Despre QuickGPSFix
În următoarele situații, dispozitivul dvs. TomTom Bandit folosește QuickGPSFix pentru a vă găsi
poziția:
 Dispozitivul TomTom Bandit nu a fost folosit o lungă perioadă de timp.
 Dispozitivul TomTom Bandit a fost în afara ariei GPS mai mult de o săptămână.
 Dispozitivul TomTom Bandit este repornit la peste 500 de km distanță față de poziția dvs.
anterioară.
QuickGPSfix conține informații despre pozițiile sateliților, ceea ce ajută dispozitivul TomTom
Bandit să vă găsească poziția mai repede.
Sfat: Informațiile QuickGPSFix sunt actualizate automat din Aplicația mobilă.

Setări generale
Aceste setări determină comportamentul general al dispozitivului dvs. TomTom Bandit.

Conectare
Notă: De asemenea, puteți modifica setările utilizând Aplicația mobilă de pe telefonul dvs.
Din ecranul Starea Camerei de pe dispozitivul dvs. TomTom Bandit, deplasați spre dreapta, apoi
în jos, pentru a deschide meniul SETTINGS (SETĂRI). Selectați GENERAL, apoi selectați CONNECT
(CONECTARE).
Utilizați aceste setări pentru a conecta dispozitivul TomTom Bandit la telefonul dvs., la o
telecomandă sau la un senzor extern.

Telefon - Setări - Cameră
Aplicația mobilă nu va porni până când nu ați conectat telefonul la dispozitivul TomTom Bandit
utilizând o conexiune Wi-Fi.
Sfat: Doar pentru iOS. Dacă telefonul dvs. dispune de tehnologia Bluetooth Smart (BLE),
conexiunea Wi-Fi este pornită și oprită automat de Aplicația mobilă. De asemenea, Wi-Fi-ul
este oprit atunci când nu este utilizat o perioadă de timp.

Urmați acești pași pentru a vă conecta dispozitivul TomTom Bandit la telefon și pentru a porni
Aplicația mobilă:
1. Porniți dispozitivul TomTom Bandit.
2. Din ecranul Starea Camerei, deplasați în sus pentru a porni conexiunea Wi-Fi a
dispozitivului TomTom bandit. Numele conexiunii Wi-Fi și parola sunt afișate pe ecran.
3. Pe telefonul dvs., deschideți Setările Wi-Fi, apoi selectați conexiunea Wi-Fi a
dispozitivului TomTom Bandit din lista de rețele.
4. Introduceți parola afișată pe ecranul dispozitivului TomTom Bandit.
Telefonul dvs. se va conecta la dispozitivul TomTom Bandit. Pe dispozitivul TomTom
Bandit, pe ecran va apărea mesajul Connected to device (Conectat la dispozitiv).
5. Porniți Aplicația mobilă.
Va porni Aplicația mobilă și va afișa ecranul Vizor.
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Telecomandă
Telecomanda poate fi utilizată pentru a porni și opri înregistrarea și pentru a adăuga
manual efecte videoclipurilor dvs. Utilizați telecomanda atunci când nu puteți ajunge cu
ușurință sau în deplină siguranță la dispozitivul dvs. TomTom Bandit.

Puteți să țineți telecomanda în mână sau puteți să o atașați într-un loc la care puteți ajunge
cu ușurință.
Notă: Telecomanda utilizează tehnologia Bluetooth Smart pentru a se conecta la
dispozitivul TomTom Bandit și poate fi utilizată numai cu un singur dispozitiv TomTom
Bandit la un moment dat.
Conectarea telecomenzii
1. Din ecranul Starea Camerei de pe dispozitivul TomTom Bandit, deplasați în jos pentru a
deschide meniul SETTINGS (SETĂRI).
2. Selectați GENERAL, apoi deplasați spre dreapta.
3. Selectați CONNECT (CONECTARE), apoi deplasați spre dreapta.
4. Selectați REMOTE (LA DISTANȚĂ), apoi deplasați spre dreapta.
5. Deplasați în sus sau în jos pentru a o porni.
6. De pe telecomandă, țineți apăsat butonul ON timp de 3 secunde, până când LED-ul de
culoarea verde se aprinde intermitent de trei ori.
Telecomanda este conectată la dispozitivul TomTom Bandit.
Sfat: De asemenea, puteți utiliza vizorul în timp real al Aplicației mobile ca telecomandă.

Senzori
Puteți conecta și apoi porni și opri un senzor extern, de exemplu, un monitor al ritmului
cardiac.
Puteți verifica dacă un monitor al ritmului cardiac sau un alt senzor funcționează, fără a fi
nevoie să începeți o activitate. Consultați secțiunea Testarea unui senzor al ritmului
cardiac aflată mai jos în acest subiect.
Conectarea unui senzor și pornirea sa
1. Din ecranul Starea Camerei de pe dispozitivul TomTom Bandit, deplasați în jos
pentru a deschide meniul SETTINGS (SETĂRI).
2. Selectați GENERAL, apoi deplasați spre dreapta.
3. Selectați CONNECT (CONECTARE), apoi deplasați spre dreapta.
4. Selectați SENSORS (SENZORI), apoi deplasați spre dreapta.
5. Selectați HEART (INIMĂ), apoi deplasați dreapta, acțiune urmată de deplasarea în sus
sau în jos pentru a o porni.
Oprirea unui senzor
Urmați aceiași pași prezentați mai sus, dar selectați OFF la pasul 5.
Testarea unui senzor al ritmului cardiac
Puteți verifica dacă un monitor al ritmului cardiac sau un alt senzor funcționează, fără a fi
nevoie să începeți o activitate. Urmați pașii de mai jos:
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1. Din ecranul Starea Camerei de pe dispozitivul TomTom Bandit, deplasați în jos
pentru a deschide meniul SETTINGS (SETĂRI).
2. Selectați GENERAL, apoi deplasați spre dreapta.
3. Selectați CONNECT (CONECTARE), apoi deplasați spre dreapta.
4. Selectați SENSORS (SENZORI), apoi deplasați spre dreapta.
5. Selectați HEART (INIMĂ), apoi deplasați spre dreapta.
Veți vedea opțiunile ON, OFF sau EXTERNAL. Dacă setarea este pe ON sau
EXTERNAL, veți vedea bpm, ceea ce înseamnă că ritmul dvs. cardiac este măsurat
în bătăi pe minut.
Apoi veți vedea fie ritmul cardiac afișat imediat, fie niște liniuțe care se aprind
intermitent pentru a indica faptul că ceasul dvs. caută senzorul de ritm cardiac.
Sfat: Atunci când ritmul cardiac este detectat, monitorul rămâne activ încă 30 de
secunde în cazul în care doriți să începeți imediat o activitate.

Microfon extern
Puteți conecta, și apoi porni și opri, microfonul extern opțional TomTom Bandit.
Microfonul extern va oferi o mai bună calitate a sunetului decât microfonul încorporat.
Conectarea unui microfon extern
1. Urmați instrucțiunile care însoțesc microfonul extern pentru a-l conecta la dispozitivul
TomTom Bandit.
2. Din ecranul Starea Camerei de pe dispozitivul TomTom Bandit, deplasați în jos
pentru a deschide meniul SETTINGS (SETĂRI).
3. Selectați GENERAL, apoi deplasați spre dreapta.
4. Selectați CONNECT (CONECTARE), apoi deplasați spre dreapta.
5. Selectați EXT MIC, apoi deplasați spre dreapta, apoi în sus sau în jos pentru a-l porni.
Pornirea unui microfon extern
Urmați aceiași pași de mai sus, dar selectați OFF (OPRIRE) pentru pasul 5.

Camera
Notă: De asemenea, puteți modifica setările utilizând Aplicația mobilă de pe telefonul
dvs.
Din ecranul Starea Camerei de pe dispozitivul TomTom Bandit, deplasați în jos pentru a
deschide meniul SETTINGS (SETĂRI). Selectați GENERAL, apoi selectați CAMERA.
Utilizați aceste setări pentru a selecta opțiunile generale pentru dispozitivul dvs.
TomTom Bandit, cum ar fi limba sau unitățile de măsură.

Limbă
Selectați LANGUAGE (LIMBĂ) pentru a seta limba utilizată pentru meniurile și mesajele de
pe dispozitivul dvs. TomTom Bandit.

Unități de măsură
Selectați UNITS (UNITĂȚI) pentru a seta unitățile la KM (sistemul metric) sau Miles (sistemul
imperial).

Sunet de avertizare
Selectați BEEP (SUNET DE AVERTIZARE) pentru a porni sau opri soneria dispozitivului
TomTom Bandit.
În cazul în care dispozitivul TomTom Bandit nu se află în raza dvs. vizuală, de exemplu,
atunci când este montat pe cască, soneria vă indică momentul în care dispozitivul
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TomTom Bandit pornește și oprește înregistrarea, momentul în care aparatul este pornit
sau oprit, precum și notificări.
Este posibil să doriți să opriți soneria dacă este nevoie de liniște atunci când înregistrați, de
exemplu, într-un loc cu animalele sălbatice.
Notă: Această setare nu controlează înregistrările audio realizate în timpul filmării.

Luminozitate
Selectați LIGHT (LUMINOZITATE) pentru a porni sau opri lumina de fundal a ecranului.
Sfat: Opriți lumina de fundal pentru a economisi energia bateriei.

Resetare
Selectați RESET (RESETARE) pentru a alege între două opțiuni de resetare:


RESET ALL (RESETARE TOTALĂ) readuce dispozitivul TomTom Bandit la setările din
fabrică și îl repornește.
Notă: Resetarea nu vă șterge fotografiile și videoclipurile stocate pe cardul microSD.



RESET WIFI (RESETARE WIFI) generează un nou nume și o nouă parolă pentru Wi-Fi.

Stocare
Utilizând setările STORAGE (STOCARE), puteți șterge elemente de pe cardul microSD și
puteți formata cardul de memorie.
Ștergerea ultimului fișier
Această opțiune șterge doar ultimul fișier înregistrat și stocat pe cardul microSD de la
ultima pornire a dispozitivului TomTom Bandit. În cazul în care a fost stocat niciun fișier
pe dispozitivul TomTom Bandit de la ultima pornire, nu va fi șters niciun fișier.
1. Din ecranul Starea Camerei de pe dispozitivul TomTom Bandit, deplasați în jos
pentru a deschide meniul SETTINGS (SETĂRI).
2. Selectați GENERAL, apoi selectați STORAGE (STOCARE).
3. Selectați DELETE LAST (ȘTERGEREA ULTIMULUI ELEMENT).
Ștergerea tuturor fotografiilor și videoclipurilor
Această opțiune șterge de pe cardul microSD toate fotografiile și videoclipurile realizate cu
dispozitivul TomTom Bandit.
1. Din ecranul Starea Camerei de pe dispozitivul TomTom Bandit, deplasați în jos
pentru a deschide meniul SETTINGS (SETĂRI).
2. Selectați GENERAL, apoi selectați STORAGE (STOCARE).
3. Selectați DELETE ALL (ȘTERGERE TOTALĂ).
Formatarea cardului de memorie
Această opțiune formatează cardul microSD.
Important: Formatarea unui card microSD șterge toate fișierele stocate pe cardul de
memorie.
Notă: Atunci când un card microSD este formatat de dispozitivul TomTom Bandit, numele
volumului este ales de dispozitivul TomTom Bandit, de exemplu, „TOMTOMCAM”, și nu îl
puteți schimba.
1. Din ecranul Starea Camerei de pe dispozitivul TomTom Bandit, deplasați în jos
pentru a deschide meniul SETTINGS (SETĂRI).
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2. Selectați GENERAL, apoi selectați STORAGE (STOCARE).
3. Selectați FORMAT SD (FORMATARE SD).

Modul Zbor
Când modul zbor sau modul avion este activat, pe ecranul camerei este afișată o pictogramă
în formă de avion și toate conexiunile Wi-Fi și Bluetooth sunt dezactivate.
Selectați MODUL zbor pentru a PORNI sau OPRI modul zbor/avion pe dispozitivul TomTom
Bandit.

Despre
Ecranul Despre conține standarde și informații legale aplicabile dispozitivului TomTom
Bandit.
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Batt-Stick
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Despre Batt-Stick
Batt-Stick-ul asigură energie dispozitivului dvs. TomTom Bandit și spațiu de stocare pentru toate
videoclipurile și fotografiile dvs. În cazul în care Batt-Stick-ul este introdus și blocat în dispozitivul
TomTom Bandit, acesta formează o etanșare rezistentă la apă.
Batt-Stick-ul conține bateria dispozitivului TomTom Bandit și cardul microSD. Conectorul USB
este folosit pentru a încărca Batt-Stick-ul și pentru a transfera fișiere pe un computer. De
asemenea, există și un conector extern pentru un cablu opțional de alimentare.
Important: Dacă scoateți Batt-Stick-ul sau capacul obiectivului trebuie să fiți foarte atent pentru a
nu lăsa mizeria sau apa să intre în dispozitivul TomTom Bandit sau în Batt-Stick. Scoateți BattStick-ul sau capacul obiectivului doar în condiții curate și uscate.
Sfat: Sunt disponibile Batt-Stick-uri suplimentare ca accesorii. Este recomandat să aveți la dvs.
Batt-Stick-uri suplimentare pentru a avea întotdeauna suficientă baterie pentru dispozitivul
TomTom Bandit. Păstrați întotdeauna capacul rezistent la apă pe Batt-Stick atunci când nu
este utilizat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sistemul de blocare al Batt-Stick-ului.
Conector TomTom Bandit.
Slot pentru card microSD.
Conector USB 3.0 pentru încărcare și transfer de date.
Conector cu capac din cauciuc pentru cablu opțional de alimentare și cablu audio extern.
Butonul ON (PORNIRE), START și pentru efecte manuale.
Sistem de etanșare al Batt-Stick-ului.
Indicator energie baterie.

56

Scoaterea Batt-Stick-ului
Pentru a introduce un card de memorie sau de a folosi un alt Batt-Stick, trebuie să scoateți
Batt-Stick-ul. De asemenea, îi puteți utiliza conectorul USB pentru a încărca Batt-Stick-ul și
pentru a transfera fișiere pe un computer.
Important: Dacă scoateți Batt-Stick-ul sau capacul obiectivului trebuie să fiți foarte atent pentru a
nu lăsa mizeria sau apa să intre în dispozitivul TomTom Bandit sau în Batt-Stick. Scoateți BattStick-ul sau capacul obiectivului doar în condiții curate și uscate.
Pentru a scoate Batt-Stick-ul, urmați acești pași:
1. Apăsați dispozitivul de deblocare a Batt-Stick-ului.

2. În timp ce țineți maneta, rotiți capacul în invers al acelor de ceas, până când vedeți două
puncte aliniate.

57

3. Scoateți Batt-Stick-ul afară.
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Instalarea Batt-Stick-ului
Introducerea Batt-Stick-ului
Important: Dacă scoateți Batt-Stick-ul sau capacul obiectivului trebuie să fiți foarte atent pentru a
nu lăsa mizeria sau apa să intre în dispozitivul TomTom Bandit sau în Batt-Stick. Scoateți BattStick-ul sau capacul obiectivului doar în condiții curate și uscate.
Pentru a introduce Batt-Stick-ul, urmați acești pași:
1. Introduce Batt-Stick-ul în cameră.

2. Asigurați-vă că cele două puncte sunt aliniate și apropiate.
Important: Dacă vedeți doar un singur punct atunci când Batt-Stick-ul este introdus, nu
încercați să îl rotiți. Trebuie mai întâi să aduceți Batt-Stick-ul în poziția deblocat înainte de a
putea să îl introduceți în mod corect.
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3.Rotiți capacul în sens acelor de ceas pentru a bloca Batt-Stick-ul în cameră.

Deblocarea Batt-Stick-ului
Pentru a aduce Batt-Stick-ul în poziția deblocat, urmați acești pași:
1. Țineți Batt-Stick-ul și apăsați dispozitivul de deblocare în timp ce rotiți capacul în sensul
invers al acelor de ceas.

2. Atunci când vedeți un punct și o săgeată în stânga dispozitivului de deblocare, Batt-Stick-ul
poate fi introdus după cum se descrie mai sus.
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Încărcarea dispozitivului dvs. TomTom
Bandit
Puteți încărca dispozitivul TomTom Bandit în următoarele două moduri:
Încărcarea Batt-Stick-ului folosind o priză USB
Important: Dacă scoateți Batt-Stick-ul sau capacul obiectivului trebuie să fiți foarte atent pentru a
nu lăsa mizeria sau apa să intre în dispozitivul TomTom Bandit sau în Batt-Stick. Scoateți BattStick-ul sau capacul obiectivului doar în condiții curate și uscate.
1. Scoateți Batt-Stick-ul din dispozitivul TomTom Bandit.
2. Introduceți conectorul USB al Batt-Stick-ului în priza USB a computerului dvs. sau într-un
încărcător de perete USB standard.
Sfat: În timpul încărcării Batt-Stick-ului, LED-urile indică nivelul de încărcare, iar un LED se
aprinde intermitent.
3. Pentru a vedea nivelul de energie al Batt-Stick-ului, scoateți conectorul USB din priza de
încărcare USB, apoi apăsați butonul ON (Pornire).
Se vor aprinde LED-urile pentru a indica nivelul de energie.
4. Atunci când Batt-Stick-ul este încărcat, instalați Batt-Stick-ul în dispozitivul TomTom Bandit.
Încărcarea dispozitivului TomTom Bandit utilizând cablul de alimentare opțional
1. Deschide capacul conectorului din partea din spate a Batt-Stick-ului.

Sfat: Nu este nevoie să scoateți Batt-Stick-ul din dispozitivul TomTom.
2. Conectați cablul de alimentare la conectorul Batt-Stick-ului și la o priză USB.
Puteți vedea nivelul de energie a bateriei pe Ecranul de STARE din meniul SETTINGS (SETĂRI).
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Introducerea unui card de memorie
Fotografiile și videoclipurile pe care le realizați sunt stocate pe un card microSD care se află în
Batt-Stick. Utilizați un card microSD care face parte din Clasa 10 standard sau mai mare. Accesați
tomtom.com/support pentru lista de carduri microSD compatibile acceptate.
Notă: Dacă inserați un card microSD care este prea încet pentru a funcționa cu dispozitivul TomTom
Bandit, dispozitivul TomTom Bandit afișează un mesaj prin care vi se cere să utilizați un card microSD
compatibil.

Sfat: Cardurile MicroSD se pot degrada în timp, iar performanța poate scădea pe măsură ce
cardul microSD este ocupat. Pentru a-i menține performanța, este nevoie să formatați cardul
microSD în mod regulat.
Important: Dacă scoateți Batt-Stick-ul sau capacul obiectivului trebuie să fiți foarte atent pentru a
nu lăsa mizeria sau apa să intre în dispozitivul TomTom Bandit sau în Batt-Stick. Scoateți BattStick-ul sau capacul obiectivului doar în condiții curate și uscate.
1. Scoateți Batt-Stick-ul din dispozitivul TomTom Bandit.
2. Introduceți cardul microSD în slotul cardului de memorie din Batt-Stick.
Important: Cardul microSD trebuie introdus cu contactele orientate în sus.

3. Instalați Batt-Stick-ul în dispozitivul TomTom Bandit.
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Transferarea datelor de pe Batt-Stick
Fotografiile și videoclipurile realizate de dvs. sunt stocate pe un card microSD instalat în BattStick. Cel mai bun mod de a vă vizualiza videoclipurile, fotografiile și efectele este utilizarea
Aplicației mobile și a programului Bandit Studio.
În cazul în care doriți să eliberați spațiu pe cardul microSD, vă puteți muta videoclipurile și
fotografiile de pe Batt-Stick pe computer și le puteți vizualiza mai târziu în Bandit Studio.
1. Scoateți Batt-Stick-ul din dispozitivul TomTom Bandit.
2. Introduceți conectorul USB al Batt-Stick-ului într-un port USB al computerului.
3. Pe computerul dvs., deschideți un program de gestionare a fișierelor.
Dispozitivul dvs. TomTom Bandit apare în sistemul de fișiere al computerului ca un dispozitiv
de stocare amovibil.
4. Deschideți fișierul DCIM pentru a vă găsi videoclipurile și fotografiile.
5. Mutați fișierele pe computer.
Sfat: Nu uitați să faceți o copie de rezervă a fișierelor.
6. Instalați Batt-Stick-ul în dispozitivul TomTom Bandit.
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Aplicația Bandit Mobile
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Despre aplicația TomTom Bandit Mobile
Aplicația TomTom Bandit Mobile este o modalitate simplă de a vă vizualiza videoclipurile și
fotografiile, precum și de a vă crea povestea video în decurs de câteva minute de la acțiune.
De asemenea, puteți utiliza Aplicația mobilă pentru a schimba modurile video și foto de pe
dispozitivul TomTom Bandit, pentru a porni și opri înregistrarea și pentru a face fotografii.
Puteți utiliza Aplicația mobilă pentru a vă conecta la un cont TomTom MySports. Acest lucru vă
permite să vă înregistrați dispozitivul TomTom Bandit și să obțineți actualizări pentru software și
QuickGPSFix.
Notă: Nu puteți utiliza aplicația TomTom Bandit Mobile până când dispozitivul TomTom Bandit
nu este conectat la telefon prin conexiune Wi-Fi.
Puteți descărca gratuit aplicația TomTom Bandit Mobile din magazinul obișnuit de aplicații sau
accesând tomtom.com/cam.
Sisteme de operare suportate
Aplicația TomTom Bandit Mobile este disponibilă pentru Apple iOS7 și mai mare, precum și pentru
Android 4.4 și mai mare.
Important: Din cauza limitărilor din anumite sisteme de operare, nu toate caracteristicile
Aplicației mobile sunt disponibile pe toate sistemele de operare.
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Conectarea la Aplicația mobilă
Aplicația mobilă nu va porni până când nu vă conectați telefonul la dispozitivul TomTom Bandit
prin Wi-Fi.
Sfat: Doar pentru iOS. Dacă telefonul dvs. dispune de tehnologia Bluetooth Smart (BLE),
conexiunea Wi-Fi este pornită și oprită automat de Aplicația mobilă. De asemenea, Wi-Fi-ul
este oprit atunci când nu este utilizat o perioadă de timp.
Urmați acești pași pentru a vă conecta dispozitivul TomTom Bandit la telefon și pentru a porni
Aplicația mobilă:
6. Porniți dispozitivul TomTom Bandit.
7. Din ecranul Starea Camerei, deplasați în sus pentru a porni conexiunea Wi-Fi a
dispozitivului TomTom bandit. Numele conexiunii Wi-Fi și parola sunt afișate pe ecran.
8. Pe telefonul dvs., deschideți Setările Wi-Fi, apoi selectați conexiunea Wi-Fi a
dispozitivului TomTom Bandit din lista de rețele.
9. Introduceți parola afișată pe ecranul dispozitivului TomTom Bandit.
Telefonul dvs. se va conecta la dispozitivul TomTom Bandit. Pe dispozitivul TomTom
Bandit, pe ecran va apărea mesajul Connected to device (Conectat la dispozitiv).
10. Porniți Aplicația mobilă.
Va porni Aplicația mobilă și va afișa ecranul Vizor.
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Conectarea la TomTom MySports
Conectați-vă la TomTom MySports și înregistrați-vă dispozitivul TomTom Bandit pentru a
obține de la TomTom actualizări pentru software și QuickGPSFix.
Vă puteți conecta la TomTom MySports cu un cont existent sau puteți crea un cont nou.

1.
2.
3.
4.

Selectați Preferences (Preferințe) din meniu.
Selectați Log in (Autentificare).
Introduceți adresa de email și parola pentru contul existent sau creați un cont nou.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă înregistra dispozitivul TomTom Bandit și
pentru a obține actualizări.

67

Deconectarea de la Aplicația mobilă
Vă puteți deconecta dispozitivul TomTom Bandit de la Aplicația mobilă în următoarele moduri:
 Pe dispozitivul dvs. TomTom Bandit, deplasați spre dreapta la ecranul DISCONNECT
(DECONECTARE), apoi deplasați la stânga la YES (DA).
 Pe telefonul dvs., închideți Aplicația mobilă.
Conexiunea Wi-Fi a dispozitivului TomTom Bandit este dezactivată. Telefonul dvs. va reveni la o
conexiune Wi-Fi disponibilă în zona dvs.
Notă: Nu puteți utiliza Aplicația mobilă atunci când nu există nicio conexiune Wi-Fi cu
dispozitivul dvs. TomTom Bandit.
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Ce apare pe ecran
Aplicația TomTom Bandit Mobile afișează ecranul Vizor atunci când aplicația este pornită.

1. Butonul de meniu.
Selectați acest buton pentru a deschide meniul. Din meniul puteți deschide Biblioteca,
puteți crea o poveste video și puteți schimba preferințele Aplicației mobile.
2. Vizorul în timp real.
Vizor în timp real afișează imaginea în timp real a dispozitivului TomTom Bandit. Utilizați
imaginea pentru a vă încadra videoclipul sau fotografia atunci când dispozitivul TomTom
Bandit este montat în afara câmpului dvs. vizual sau într-o poziție în care este dificil să
ajungeți la el.
Sfat: Întoarceți telefonul în poziția landscape pentru a vizualiza imaginea vizorului în modul
ecran complet. Setările video și foto nu sunt afișate în modul ecran complet.
3. Butonul Telecomandă.
Utilizați acest buton pentru a porni și opri dispozitivul TomTom Bandit.
4. Butonul pentru Realizarea de efecte video.
Utilizați acest buton pentru a adăuga efecte manual videoclipului dvs. Efectele vă permit să
creați cu ușurință o poveste video.
Sfat: Opțiunea de realizare automată a efectelor este întotdeauna pornită.
5. Setările video și foto.
Aceste setări vă permit să modificați Setările modurilor video și foto.
6. Informații TomTom Bandit.
Zona cu informații vă indică nivelul bateriei Batt-Stick-ului și spațiul de pe cardul de
memorie.
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Setări video
Fiecare mod video are propriile setări. Aveți posibilitatea de a modifica setările direct pe
dispozitivul TomTom Bandit sau utilizând Aplicația mobilă.

Din ecranul Starea Camerei, deplasați în jos la meniul SETTINGS (SETĂRI) și selectați setările
modului pentru modul video curent, de exemplu, VIDEO sau SLOW MO. Deplasați spre dreapta, apoi
selectați setările pe care doriți să le modificați.
Setări video
Dimensiune






1080p la 30 fps
1080p la 60 fps
720p la 60 fps
720p la 120 fps

Vizualizare




Largă
Normală

Dimensiune





1080p la viteză 2x
720p la viteză 4x
WVGA la viteză 6x

Vizualizare




Largă
Normală




4k la 15 fps
2,7k la 30 fps






4k la 15 fps
4k la 30 fps
1080p la 15 fps
1080p la 30 fps



1s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s

Setări mod Slow Motion

Setări mod Cinematic
Dimensiune
Setări mod Timelapse
Dimensiune

Interval
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Setări foto
Utilizați setările foto pentru a selecta un mod foto. Odată ce un mod a fost ales, puteți selecta
setările pentru acel mod foto. Aveți posibilitatea de a modifica setările direct pe dispozitivul
TomTom Bandit sau utilizând Aplicația mobilă.
Din ecranul Starea Camerei, deplasați în jos la meniul SETĂRI și selectați PHOTO (FOTO).
Deplasați spre dreapta pentru a selecta un mod, de exemplu BURST (ÎN RAFALĂ), apoi selectați
setările pe care doriți să le modificați.
Setările NORMAL
Dimensiune



16 MP



8 MP



16 MP



Până la 10 fotografii într-o 1 s



Până la 10 fotografii în 2 s

Setările ÎN RAFALĂ
Dimensiune
În rafală
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Efecte video
Efectele sunt adăugate la videoclipul dvs. în timpul înregistrării. Un efect marchează o parte
captivantă a videoclipului dvs., de exemplu viteza mare, un salt sau chiar o vedere frumoasă pe
care ați dori să o vizualizați mai târziu și să o adăugați la povestea dvs. video. Un videoclip
poate conține mai multe efecte.
Efectele vă permit să redați cu ușurință un videoclip, să creați o poveste video și să partajați un
videoclip utilizând Aplicația mobilă sau Bandit Studio. Efectele dvs. sunt prezentate separat de
videoclipul din care sunt luate. Fiecare efect în parte marchează o lungime de videoclip de 6
secunde.
Efectele sunt adăugate la videoclipul dvs. utilizând informații de la senzorii încorporați, senzorii
externi sau manual, pentru a evidenția cele mai interesante părți ale acțiunii. Efectele de la
senzorii încorporați și de la cei externi sunt adăugate în mod automat.
Sfat: De asemenea, puteți adăuga efecte videoclipului dvs. atunci când îl vizualizați în Aplicația
mobilă sau Bandit Studio și puteți regla poziția și durata unui efect.
Sunt utilizate următoarele efecte și simbolurile lor:
Viteză.

Forță G.

Accelerare maximă.

Decelerare maximă.

Rotație maximă.

Viteză maximă pe verticală.

Ritm cardiac dintr-un monitor al ritmului cardiac.

Efect manual.
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Biblioteca mea
Biblioteca mea (My Library) prezintă videoclipurile, fotografiile și efectele care se află pe
dispozitivul dvs. TomTom Bandit. Puteți vizualiza videoclipurile complete sau doar efectele video.
Sfat: Videoclipurile și fotografiile rămân pe dispozitivul TomTom Bandit până când le ștergeți.

Butonul meniu.
Selectați acest buton pentru a afișa meniul.
Buton filtru.
Selectați acest buton pentru a afișa filtrele pe care le puteți utiliza
pentru a găsi videoclipuri, fotografii sau efecte.
Sfat: De asemenea, puteți să glisați spre stânga pentru a afișa filtrele.
Buton pentru selectarea efectelor video.
Apăsați acest buton pentru a selecta efectul video pentru povestea dvs.
Deschideți ecranul Create a story (Creare poveste) pentru a vedea
efectele video selectate.
Buton pentru încărcarea videoclipurilor, fotografiilor sau efectelor.
Selectați acest buton pentru a încărca un videoclip, o fotografie sau un
efect de pe dispozitivul dvs. TomTom Bandit pe telefon.
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Buton pentru ștergerea unui videoclip, a unei fotografii sau a unui efect.
Glisați spre stânga pe un videoclip, pe o fotografie sau pe un efect pentru
a afișa butonul de ștergere. Selectați butonul pentru a șterge videoclipul
sau fotografia de pe dispozitivul dvs. TomTom Bandit.

Vizualizarea unui videoclip sau a unei fotografii în Biblioteca mea
1. Selectați Videos (Videoclipuri), Photos (Fotografii) sau Highlights (Efecte) din meniu.
2. Selectați un videoclip, o fotografie sau un efect.
Videoclipul sau efectul selectat va fi redat playerul video.
Fotografia selectată va fi afișată în vizualizator.
Sfat: Întoarceți telefonul în poziția landscape pentru a vizualiza videoclipul sau fotografia în
modul ecran complet.
Sfat: Dacă vizualizați un videoclip, selectați un efect pentru a reda videoclipul din acel efect.

3. Glisează spre stânga sau spre dreapta pentru a vedea videoclipul, fotografia sau efectul anterior
sau următor.
4. Glisați în sus pentru a închide vizualizator.

Adăugarea unui efect la un videoclip
În cazul în care unele momente importante din videoclipul dvs. nu au fost evidențiate, puteți
adăuga manual efecte videoclipului astfel încât acele momente să devină și ele o parte din
povestea dvs. video.
1. Selectați Videos (Videoclipuri) din meniu.
2. Selectați videoclipul la care doriți să adăugați un efect.
Videoclipul va fi redat în playerul video.
3. Întoarceți telefonul în poziția landscape pentru a vizualiza videoclipul în modul ecran complet.
4. Când videoclipul ajunge la momentul în care doriți să adăugați un efect, selectați butonul
pentru efecte din colțul din dreapta sus al ecranului.

Se va adăuga un efect la videoclipul dvs. Puteți vedea efectele sub forma unor puncte verzi pe
bara de timp a videoclipului din partea de jos a playerului video.
Sfat: Dacă nu puteți vedea bara de timp a videoclipului, atingeți ecranul pentru a o afișa.

Ajustarea unui efect
Uneori, o etichetă de efect omite cea mai interesantă parte a videoclipului. Puteți ajusta punctele
de început și de sfârșit ale efectului, precum și durata acestuia, după cum urmează:
1. Selectați Highlights (Efecte) din meniu.
2. Selectați efectul pe care doriți să îl ajustați.
Efectul este redat în playerul video.
3. Întoarceți telefonul în poziția landscape pentru a vizualiza videoclipul în modul ecran complet,
astfel încât să fie mai ușor de editat.
4. Puteți ajusta efectul folosind bara de timp a acestuia în următoarele moduri:
 Glisați punctul de pornire la punctul din care doriți să înceapă efectul.
 Glisați punctul de sfârșit la punctul în care doriți să se termine efectul.
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Glisați simbolul efectului pentru a muta întregul efect spre început sau spre sfârșit.

Efectul dvs. este salvat automat.

Încărcarea fotografiilor dvs.
Dacă doriți doar să încărcați un videoclip complet sau o fotografie pe telefonul dvs., urmați acești
pași:
1. Selectați Videos (Videoclipuri), Photos (Fotografii) sau Highlights (Efecte) din meniu.
2. Selectați un videoclip, o fotografie sau un efect.
Videoclipul sau efectul selectat va fi redat playerul video.
Fotografia selectată va fi afișată în vizualizator.
Sfat: Întoarceți telefonul în poziția landscape pentru a vizualiza videoclipul sau fotografia în modul
ecran complet.
3.

Selectați butonul de încărcare pentru a încărca videoclipul, fotografia sau efectul în galeria
telefonului dvs.

Ștergerea unui videoclip, a unei fotografii sau a unui efect
1. Selectați Videos (Videoclipuri), Photos (Fotografii) sau Highlights (Efecte) din meniu.
2. Glisați spre stânga pe videoclipul, fotografia sau efectul pe care doriți să îl ștergeți.
3. Selectați butonul de ștergere.

4. Selectați Yes (Da) pentru a șterge videoclipul, fotografia sau efectul de pe dispozitivul dvs.
TomTom Bandit.
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Crearea unei povești utilizând Aplicația
mobilă
Aveți posibilitatea de a crea o poveste video din efectele din videoclipurile de pe dispozitivul dvs.
TomTom Bandit. Efectele au fost adăugate în mod automat și manual atunci când videoclipul a
fost înregistrat, dar puteți adăuga efecte unui videoclip folosind și Aplicația mobilă.
Cu ajutorul Aplicației mobile, puteți crea o poveste în moduri diferite. Cel mai simplu și cel mai
rapid mod este de a scutura telefonul pentru editare și de a-l lăsa să facă toată treaba, dar
totodată puteți crea o poveste video chiar dvs.

Setări pentru Crearea unei Povești (Create a Story)
Setările Create a Story (Crearea unei Povești) sunt folosite pentru a seta durata poveștii video,
precum și pentru a seta intervalul de date pentru videoclipurile utilizate pentru crearea poveștii dvs.
Selectați Create a Story (Crearea unei Povești) din meniu, apoi selectați butonul pentru setări.

Durata
Selectați durata maximă a poveștii video care este creată atunci când scuturați telefonul.
Țineți cont de faptul că un videoclip lung va avea o dimensiune mare ca fișier și va dura mai mult
timp să îl încărcați și partajați.
Interval de date
Selectați intervalul de date maxim din care sunt selectate efectele video pentru crearea poveștii
dvs. video.

Scuturarea telefonului pentru crearea unui videoclip
Notă: Trebuie să aveți efecte în videoclipurile dvs. pentru a putea crea o poveste video.

76

1. Selectați Create a Story (Crearea unei povești) din meniu.

2. Scuturați telefonul pentru a crea o poveste video.
Aplicația mobilă va crea o poveste video din efectele dvs. video. Videoclipul va fi redat în
playerul video.
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Sfat: Întoarceți telefonul în poziția landscape pentru a vizualiza videoclipul în modul ecran
complet.

Acum puteți edita și partaja povestea dvs. video.

Selectarea manuală a efectelor dvs. video
Notă: Trebuie să aveți efecte în videoclipurile dvs. pentru a putea crea o poveste video.

1. Selectați Highlights (Efecte) din meniu.
2. Selectați un efect.
Efectul este redat în vizualizator.
Sfat: Puteți ajusta durata efectului, precum și punctele sale de început și de sfârșit.
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3. Dacă doriți să utilizați efectul în povestea dvs. video, selectați butonul de selectare a
videoclipului.

4. Selectați mai multe efecte pe care să le adăugați la povestea dvs. video.
5. Selectați Create a story (Crearea unei povești) din meniu.
Sfat: De asemenea, puteți selecta bara de confirmare care apare atunci când selectați un efect.
Aplicația mobilă creează un videoclip din efectele dvs. video. Videoclipul este redat în playerul
video.
Sfat: Întoarceți telefonul în poziția landscape pentru a vizualiza videoclipul în modul ecran
complet.
Acum puteți edita și partaja povestea dvs. video.

Editarea poveștii dvs. video
După ce ați creat povestea video din efectele dvs., fie prin scuturare sau manual, o puteți edita.
1. Pentru a edita ordinea efectelor utilizate pentru crearea poveștii video, selectați și mențineți
un efect din bara de efecte, apoi mișcați-l la stânga sau la dreapta, folosind butoanele
apărute.

2. Pentru a șterge un efect din bara de efecte, selectați efectul, apoi selectați butonul de
ștergere.
3. Pentru a adăuga un efect, derulați până la sfârșitul poveștii video și selectați butonul + pentru
a selecta manual efectele video.
Efectele dvs. sunt adăugate la sfârșitul poveștii video.
4. Selectați butonul de sunet pentru a opri sunetul efectului selectat.
5. Selectați Add an overlay (Adăugare suprapunere) pentru a adăuga valori efectului selectat.
(Această caracteristică este disponibilă doar pe dispozitive iOS.)

79

6. Selectați Add a soundtrack (Adăugare coloană sonoră) pentru a adăuga o melodie poveștii
video.
7. Selectați butonul Share (Partajare).
Povestea dvs. video este creată și salvată în galeria video a telefonului dvs. Din galerie,
puteți încărca povestea video pe un website ales de dvs.

Încărcarea poveștii dvs. video
După ce ați creat povestea video, selectați butonul Share (Partajare). Povestea dvs. video este
transferată în galeria video a telefonului dvs. Din galerie, puteți încărca povestea video pe un
website ales de dvs.
Sfat: Salvați povestea video local pe telefonul dvs., apoi încărcați-o mai târziu, când aveți o
conexiune Wi-Fi la o rețea. Povestea dvs. video se va încărca mai repede și la o calitate mai
bună, fără costuri pentru date mobile.
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Starea camerei
Acest ecran afișează informații despre dispozitivul dvs. TomTom Bandit. Vi se poate cere să
accesați acest ecran atunci când contactați Serviciul de asistență pentru clienți TomTom.
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Preferințe
Setări aplicație
Unități efecte
Selectați unitățile pentru valorile afișate împreună cu efectele dvs.

Setări date
Alegeți să descărcați actualizări ale camerei și actualizări QuickGPSFix doar prin Wi-Fi sau
utilizând conexiunea Wi-Fi și conexiunea de date mobile.
Important: Utilizarea datelor mobile pentru a descărca actualizări va duce la folosirea conexiunii
dvs. de date și la perceperea unui cost.

Ajutați-ne să ne îmbunătățim produsele
Vom îmbunătăți continuu aplicația mobilă TomTom Bandit și vom introduce noi caracteristici.
Pentru a ne ajuta, puteți partaja informații anonime despre aplicația dvs. și despre modul în care o
utilizați.

Despre
Acesta este mai degrabă un ecran de informare decât o setare și afișează informații despre
dispozitivul dvs. TomTom Bandit și despre Aplicația mobilă.

82

Bandit Studio
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Despre Bandit Studio
Bandit Studio este o modalitate simplă de a vă vizualiza videoclipurile și fotografiile, precum și de
a vă crea povestea video, pe computerul dvs. Aveți posibilitatea de a importa videoclipuri și
fotografii direct de pe Batt-Stick sau dintr-o locație de pe computerul dvs.
Notă: Puteți importa doar fișiere video care au fost create pe un dispozitiv TomTom Bandit.
Puteți utiliza Bandit Studio pentru a vă conecta la un cont TomTom MySports. Acest lucru vă
permite să vă înregistrați dispozitivul TomTom Bandit și să obțineți actualizări pentru software și
QuickGPSFix.
Puteți descărca gratuit Bandit Studio, accesând tomtom.com/cam.
Sisteme de operare suportate
Bandit Studio este disponibil pentru Apple iOS X 10.7 și mai mare, precum și pentru Microsoft
Windows 7 și mai mare.
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Conectarea la TomTom MySports
Conectați-vă la TomTom MySports și înregistrați-vă dispozitivul TomTom Bandit pentru a
obține de la TomTom actualizări pentru software și QuickGPSFix.
Vă puteți conecta la TomTom MySports cu un cont existent sau puteți crea un cont nou.
1. Selectați butonul de setări.

2. Selectați Log in (Autentificare).
3. Introduceți adresa de email și parola pentru contul existent sau creați un cont nou.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă înregistra dispozitivul TomTom Bandit și
pentru a obține actualizări.
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Ce apare pe ecran
Atunci când porniți programul Bandit Studio, vedeți noile fișiere de pe Batt-Stick-ul dvs. și fișierele
deja importate.

Bandit Studio are următoarele patru ecrane:
Originals (Originale)
Fișierele originale sunt fișierele video și foto pe care le-ați importat deja de pe cardul dvs. de
memorie. Aceste fișiere sunt stocate în dosarul dvs. cu videoclipuri personale de pe computer.
Highlights (Efecte)
Efectele afișate sunt efectele din fișierele video afișate în ecranul Originals (Originale). Puteți
selecta efectele pe care doriți să le utilizați în povestea dvs. video și le puteți ajusta.
My Story (Povestea mea)
My Story (Povestea mea) afișează efectele pe care le-ați selectat pentru a vă crea povestea video.
Puteți să editați povestea video și puteți să adăugați muzică și suprapuneri. Opțiunea Share
(Partajare) vă permite să creați și să partajați cu ușurință o poveste video.
Memory card (Card de memorie)
Ecranul pentru cardul de memorie afișează fișierele video și foto de pe cardul dvs. de memorie.
Cardul de memorie poate fi într-un Batt-Stick sau într-un cititor de carduri. Atunci când programul
Studio detectează un card de memorie TomTom Bandit, ecranul pentru cardul de memorie este
afișat automat.
Sunt afișate noile dvs. fișiere care sunt pregătite pentru importare, precum și fișierele pe care leați importat deja în programul Studio, dar nu au fost încă șterse de pe cardul dvs. de memorie.
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Utilizarea cardului de memorie
Ecranul pentru cardul de memorie afișează fișierele video și foto de pe cardul dvs. de memorie.
Cardul de memorie poate fi într-un Batt-Stick sau într-un cititor de carduri. Atunci când
programul Studio detectează un card de memorie TomTom Bandit, ecranul pentru cardul de
memorie este afișat automat.
Sfat: Puteți dezactiva opțiunea de pornire automată în meniul Setări Studio.
Faceți dublu clic pe un fișier pentru a-l reda sau pentru a-l vizualiza într-un ecran mai mare.
Selectați butonul pentru ecran complet din colțul din dreapta jos al vizualizatorului pentru a
vizualiza videoclipul sau fotografia în modul ecran complet.
Noile dvs. fișiere care sunt pregătite pentru importare sunt afișate în lista New Files (Fișiere Noi).
Fișierele pe care le-ați importat deja, dar pe care nu -leați șters încă de pe cardul de memorie
sunt afișate în lista Already Imported (Fișiere Deja Importate).
Selectați un fișier din lista New Files (Fișiere Noi), apoi selectați Import (Importare) pentru a
copia fișierele pe computerul dvs. Fișierul va fi afișat pe ecranul Originals (Originale).
Sfat: Puteți selecta mai multe fișiere pentru a fi importate deodată.
Dacă selectați și importați un fișier din lista Already Imported (Fișiere Deja Importate), sunteți
întrebat dacă doriți să-l importați ca duplicat.
După ce fișierul este importat, sunteți întrebat dacă doriți să ștergeți fișierul de pe cardul de
memorie.
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Importarea videoclipurilor și a
fotografiilor de pe computerul dvs.
Dacă ați mutat videoclipurile și fotografiile de pe Batt-Stick-ul dvs. pe computer, aveți
posibilitatea de a le importa în Bandit Studio după cum urmează:
1. Deschideți Studio Bandit pe computer.
2. Selectați File (Fişier), apoi Import (Importare).
3. Căutați fișierele video .MP4 TomTom Bandit în sistemul de fișiere al computerului dvs.
Notă: Puteți importa doar fișierele video care au fost create pe un dispozitiv TomTom
Bandit.
4. Selectați fișierul video sau foto pe care doriți să îl importați.
Sfat: Puteți selecta mai multe fișiere.
5. Selectați Open (Deschidere).
Fișierele dvs. sunt importate în Bandit Studio și apar în ecranul Originals (Originale).
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Utilizarea fișierelor Originale
Fișierele originale sunt fișiere video și foto pe care le-ați importat deja de pe cardul de memorie
sau de pe computerul dvs. Aceste fișiere sunt stocate în dosarul dvs. cu videoclipuri personale de
pe computer.
Faceți dublu clic pe un fișier pentru a-l reda sau pentru a-l vizualiza într-un ecran mai mare.
Selectați butonul pentru ecran complet din colțul din dreapta jos al vizualizatorului pentru a
vizualiza videoclipul sau fotografia în modul ecran complet. De asemenea, puteți adăuga efecte
videoclipurilor dvs.
Atunci când faceți clic dreapta pe un fișier, vor apărea următoarele opțiuni:
 Delete (Ștergere) – Această opțiune șterge fișierul din dosarul de pe computerul dvs.
 Show in Explorer (Afișare în Explorer) - Această opțiune deschide dosarul de pe computerul
dvs. care conține fișierul.

Adăugarea unui efect la un videoclip
În cazul în care unele momente importante din videoclipul dvs. nu au fost evidențiate, puteți
adăuga manual efecte videoclipului astfel încât acele momente să devină și ele o parte din
povestea dvs. video.
1. Faceți dublu clic pe un videoclip pentru a-l reda într-un ecran mai mare.
2. Când videoclipul ajunge la momentul în care doriți să adăugați un efect, selectați butonul
pentru efecte din colțul din dreapta sus al ecranului.

Se va adăuga un efect la videoclipul dvs. Puteți vedea efectele sub forma unor puncte verzi
pe bara de timp a videoclipului din partea de jos a playerului video.
3. Selectați butonul înapoi pentru a reveni la ecranul Originals (Originale).
Efectele dvs. sunt salvate automat în videoclip.
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Utilizarea Efectelor
Efectele sunt adăugate la videoclipul dvs. în timpul înregistrării. Dvs. utilizați efectele pentru a
crea o poveste video. Sunt afișate efectele din toate fișierele dvs. video originale. Simbolul de pe
efect indică tipul de efect.
Faceți dublu clic pe un efect pentru a-l reda într-un ecran mai mare. Selectați butonul ecran
complet în colțul din dreapta jos al vizualizatorului pentru a vizualiza efectul în modul ecran
complet.
Puteți ajusta un efect astfel încât să includă partea cea mai interesantă a acțiunii.

Efecte video
Efectele sunt adăugate la videoclipul dvs. în timpul înregistrării. Un efect marchează o parte
captivantă a videoclipului dvs., de exemplu viteza mare, un salt sau chiar o vedere frumoasă pe
care ați dori să o vizualizați mai târziu și să o adăugați la povestea dvs. video. Un videoclip
poate conține mai multe efecte.
Efectele vă permit să redați cu ușurință un videoclip, să creați o poveste video și să partajați un
videoclip utilizând Aplicația mobilă sau Bandit Studio. Efectele dvs. sunt prezentate separat de
videoclipul din care sunt luate. Fiecare efect în parte marchează o lungime de videoclip de 6
secunde.
Efectele sunt adăugate la videoclipul dvs. utilizând informații de la senzorii încorporați, senzorii
externi sau manual, pentru a evidenția cele mai interesante părți ale acțiunii. Efectele de la
senzorii încorporați și de la cei externi sunt adăugate în mod automat.
Sfat: De asemenea, puteți adăuga efecte videoclipului dvs. atunci când îl vizualizați în Aplicația
mobilă sau Bandit Studio și puteți regla poziția și durata unui efect.
Sunt utilizate următoarele efecte și simbolurile lor:
Viteză.

Forță G.

Accelerare maximă.

Decelerare maximă.

Rotație maximă.

Viteză maximă pe verticală.

Ritmul cardiac dintr-un monitor al ritmului cardiac.
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Efect manual.

Utilizarea sau ștergerea unui efect
Faceți clic pe un efect pentru a-l selecta, apoi alegeți una dintre următoarele acțiuni:
Sfat: De asemenea, puteți face clic dreapta pe un efect pentru a afișa aceste acțiuni.
Adăugarea efectului la povestea dvs. video.

Exportarea efectului ca fișier MP4.

Ștergerea efectului.

Ajustarea unui efect
Uneori, o etichetă de efect omite cea mai interesantă parte a videoclipului. Puteți ajusta
punctele de început și de sfârșit ale efectului, precum și durata acestuia, după cum urmează:
1. Faceți dublu clic pe un efect pentru a-l reda într-un ecran mai mare.
2. Puteți ajusta efectul folosind bara de timp în următoarele moduri:
 Glisați punctul de pornire la punctul din care doriți să înceapă efectul.
 Glisați punctul de sfârșit la punctul în care doriți să se termine efectul.
 Glisați simbolul efectului pentru a muta întregul efect spre început sau spre sfârșit.

3. Selectați butonul înapoi pentru a reveni la ecranul Highlights (Efecte).
Modificările efectelor dvs. sunt salvate automat.
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Crearea poveștii dvs. video
Povestea dvs. video este creată din efectele dvs. video. Puteți să creați o poveste video în două
moduri:
 Puteți selecta dvs. efecte utilizând ecranul Highlights (Efecte).
 Puteți utiliza butonul I Feel Lucky (Mă simt norocos) de pe ecranul My Story (Povestea Mea)
pentru a permite programului Bandit Studio să vă selecteze efectele.
Atunci când efectele dvs. sunt selectate și adăugate, videoclipul este afișat în modul editare,
astfel încât să puteți edita videoclipul.
Puteți reda videoclipul făcând clic pe fereastra de previzualizare. Selectați un efect pentru a
reda videoclipul din acel punct.
Butonul de ștergere vă șterge povestea video. Efectele nu sunt șterse și pot fi găsite în ecranul
Highlights (Efecte).
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Editarea poveștii dvs. video
Povestea dvs. video este creată din efectele dvs. video. Aveți posibilitatea de a edita povestea
video înainte de a o partaja.

1. Pentru a edita ordinea efectelor utilizate pentru crearea poveștii video, selectați și trageți
un efect din bara de efecte pentru a-l plasa unde doriți în videoclipul dvs.
2. Pentru a șterge un efect din bara de efecte, selectați efectul, apoi selectați butonul de
ștergere.
3. Pentru a adăuga un efect, derulați până la sfârșitul poveștii video și selectați butonul + pentru
a selecta manual efectele video.
Efectele dvs. sunt adăugate la sfârșitul poveștii video.
4. Selectați butonul de sunet pentru a opri sunetul efectului selectat.
5. Selectați butonul de suprapunere pentru a adăuga valori efectului selectat.
6. Selectați opțiunea Select a soundtrack (Selectare coloană sonoră) pentru a adăuga o melodie
poveștii video.
7. Selectați butonul Share (Partajare).
Povestea dvs. video este creată și salvată ca fișier MP4 pe computerul dvs. Puteți să încărcați
videoclipul pe un website ales de dvs.
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Actualizarea Bandit Studio
1. Selectați butonul de setări.

În cazul în care o actualizare Bandit Studio este disponibilă, pe ecran va fi afișat mesajul
Update (Actualizare) lângă numărul versiunii Studio.
2. Selectați Update (Actualizare).
Actualizarea Bandit Studio va fi descărcată pe computer.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala actualizarea.
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Setări Studio
Pagina de setări afișează informații despre dispozitivul dvs. TomTom Bandit și despre Bandit
Studio. Puteți să actualizați din această pagină atât software-ul camerei, cât și Bandit studio, și
puteți să alegeți setările generale.
Limbă
Selectați limba dorită. Reporniți Bandit Studio pentru a vedea limba aleasă.
Unități de măsură
Selectați unitățile de măsură pentru valorile afișate împreună cu efectele dvs.
Confidențialitate
Îmbunătățim continuu programul Bandit Studio și introducem noi opțiuni. Pentru a ne ajuta, aveți
posibilitatea de a partaja informații anonime despre Studio și despre modul în care îl utilizați.
Autopornire
Bandit Studio pornește fie atunci când introduceți conectorul USB al Batt-Stick-ului într-un port
USB al computerului, fie când introduceți cardul de memorie dintr-un Batt-Stick într-un cititor
de carduri din computerul dvs.
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Anexă și drepturi de
autor
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Anexă
Informații privind produsul și siguranța
























Înainte de a folosi dispozitivul dvs. Bandit Action Camera, vă rugăm să citiți cu atenție
toate măsurile de siguranță de mai jos. Nerespectarea orientărilor și instrucțiunilor
prezentate mai jos în Ghidul de Pornire Rapidă și în Ghidul de Referință ar putea avea ca
rezultat accidente sau coliziuni cauzatoare de moarte sau răni serioase și/sau la
reducerea performanței dispozitivului dvs. Bandit Action Camera.
Respectați toate legile locale și acordați o atenție sporită împrejurimilor dvs. înainte și în
timpul filmării. Nu reglați și nu verificați niciodată dispozitivul dvs. Bandit Action Camera
în timpul utilizării unei biciclete, motociclete, mașini sau a oricărui alt tip de vehicul.
Nu utilizați niciodată un vehicul în timpul utilizării dispozitivului dvs. Bandit Action
Camera cu o curea. Cureaua se poate bloca și poate cauza o coliziune, cădere, accident,
rănire sau moarte.
În cazul în care utilizați dispozitivul dvs. Bandit Action Camera cu un suport pentru cască
sau de cu o curea (ori cu orice alt accesoriu), selectați întotdeauna accesoriile care
îndeplinesc standardele de siguranță aplicabile. Alegeți casca potrivită pentru activitatea
dvs.
Acordați o atenție deosebită atunci când montați dispozitivul dvs. Bandit Action Camera
pentru a preveni căderea sau deteriorarea sa. Nu montați niciodată dispozitivul Bandit
Action Camera astfel încât să împiedice sau să afecteze vizibilitatea utilizatorului. Orice
impact major (de exemplu, căderea sau lovirea) poate afecta dispozitivul dvs. Bandit Action
Camera.
Este posibil ca dispozitivul dvs. Bandit Action Camera să se încălzească. Este posibil ca
anumite părți ale dispozitivului dvs. Bandit Action Camera să cauzeze (în cazuri rare)
iritarea pielii. Nu folosiți și nu depozitați dispozitivul dvs. Bandit Action Camera în locuri
cu temperaturi ridicate, cum ar fi în mașină, sau în locuri cu praf, umezeală sau aburi pe
perioade lungi de timp. Dispozitivul dvs. Bandit Action Camera este rezistent la apă. Cu
toate acestea, TomTom nu garantează capacitatea de rezistență la apă în orice condiții.
Acordați o atenție deosebită când utilizați dispozitivul dvs. Bandit Action Camera în
condiții de ploaie, zăpadă sau lângă un corp de apă. Dacă se observă orice anomalie în
timpul utilizării, opriți imediat dispozitivul Bandit Action Camera.
Nu utilizați dispozitivul Bandit Action Camera scufundat în apă sau în timpul desfășurării
activităților pe apă fără capacul obiectivului rezistent la apă. Capacul obiectivului
rezistent la apă va menține întreaga camera rezistentă la apă până la 40 m (5 ATM), în
condiții statice.
Fiabilitatea camerei atunci când este utilizată sub apă depinde de: presiunea apei,
schimbarea adâncimii, contaminarea, salinitatea și temperatura apei, precum și de alți
factori de mediu. Mișcarea energică a camerei sub apă la o adâncime de 40 m (5 ATM) nu
este recomandă. În cazul în care camera este supusă la mișcări energice sub apă,
TomTom nu poate garanta funcționarea camerei la capacitatea sa maximă.
Păstrați capacul obiectivului și Batt-Stick-ul dispozitivului Bandit Action Camera curate.
Mizeria de mici dimensiuni poate provoca scurgeri și/sau poate deteriora dispozitivul dvs.
Bandit Action Camera.
După fiecare utilizare în apă sau în apropierea nisipului, noroiului sau a altor materiale
străine, clătiți exteriorul dispozitivului dvs. TomTom Bandit cu apă nesărată. După
curățare, uscați camera cu o cârpă curată, uscată și care nu lasă scame. Neefectuarea
acestor acțiuni poate duce la coroziunea sau defectarea camerei.
Nerespectarea acestor pași de fiecare dată când utilizați dispozitivul Bandit Action
Camera poate duce la scurgeri, care pot deteriora sau distruge dispozitivul Bandit Action
Camera. Apa va deteriora atât camera, cât și bateria, ceea ce ar putea provoca explozii
sau incendii.
Zgârieturile și fisurile cauciucul rezistent la apă va permite apei să pătrundă dispozitivul
Bandit Action Camera.
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Sistemul de Poziționare Globală (GPS) și Sistemul Global de Navigație prin Satelit (GLONASS)
Sistemul de poziționare globală (GPS) și sistemul global de navigație prin satelit (GLONASS) sunt
sisteme prin satelit care oferă informații despre locație și calendar de pe glob. GPS-ul este utilizat
și controlat sub responsabilitatea exclusivă a Guvernului Statelor Unite ale Americii, care sunt
responsabile pentru disponibilitatea și exactitatea acestuia. GLONASS este utilizat și controlat sub
responsabilitatea exclusivă a guvernului Rusiei, care este responsabil pentru disponibilitatea și
exactitatea acestuia. Orice modificare în disponibilitatea și precizia GPS sau GLONASS sau în
condiții de mediu pot avea impact asupra funcționării acestui dispozitiv. TomTom nu își asumă nicio
răspundere pentru disponibilitatea și exactitatea GPS sau GLONASS.
Modul în care TomTom vă utilizează informațiile
Informațiile cu privire la utilizarea informațiilor cu caracter personal pot fi găsite la
tomtom.com/privacy.
Baterie și informații de mediu
Acest produs folosește o baterie litiu-polimer care nu este accesibilă utilizatorului și nu poate fi
înlocuită de utilizator. Nu deschideți carcasa și nu (încercați să) scoateți bateria. Substanțe din
produs și/sau baterie pot fi dăunătoare pentru mediu sau pentru sănătatea dumneavoastră dacă
sunt eliminate necorespunzător. Bateria din produs trebuie să fie reciclată sau aruncată în
conformitate cu legile și reglementările locale și trebuie întotdeauna păstrată separat de deșeurile
menajere.

Directiva DEEE
Simbolul cu coșul de gunoi de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs
nu trebuie tratat ca un deșeu menajer. În conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE pentru
echipamente electrice și electronice (DEEE), acest produs electric nu trebuie eliminat ca deșeu
municipal nesortat. Vă rugăm să aruncați acest produs prin returnarea la punctul de vânzare sau
la punctul local municipal de colectare pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la conservarea
mediului înconjurător.

Directiva R&TTE
Prin prezenta, TomTom declară că produsele și accesoriile TomTom sunt în conformitate cu
cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei UE 1999/5/CE. Declarația de
conformitate poate fi găsită aici: tomtom.com/legal.

Temperaturile de funcționare a bateriei
Temperaturile de funcționare pentru bateria camerei: de la -20°C (-4°F) la 40°C (104°F). Nu se
expune la temperaturi în afara acestui interval.
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Informații FCC pentru utilizator

ACEST DISPOZITIV ESTE ÎN CONFORMITATE CU PARTEA 15 DIN REGULAMENTUL FCC.
Declarația Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC)
Acest echipament radiază energie de radiofrecvență și, dacă nu este utilizat în mod corespunzător
adică în strictă conformitate cu instrucțiunile din acest manual - poate provoca interferențe cu
comunicațiile radio și recepția tv.
Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca
interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv
interferențe care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.
Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru dispozitive digitale Clasa
B, în conformitate cu Partea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi
protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare la o instalare rezidențială. Acest
echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat
și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor
radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe la o anumită
instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot
fi determinate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să
corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
 Reorientați sau repoziționați antena de recepție.
 Măriți distanta dintre echipament și receptor.
 Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat
receptorul.
 Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.
Transformările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă
pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.
Acest transmițător din acest dispozitiv nu trebuie să fie co-localizat sau nu poate funcționa în
combinație cu orice altă antenă sau transmițător.
FCC ID: S4L4LB00, S4L4LB01, S4L4LBA2
IC: 5767A-4LB00, 5767A-4LB01, 5767A-4LBA2
Declarația de expunere la radiații pentru CAMERĂ:
Acest dispozitiv îndeplinește cerințele guvernului privind expunerea la unde radio. Acest
dispozitiv este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limitele de emisie pentru expunerea la
frecvențe radio (RF) stabilită de către Comisia Federală pentru Comunicații a Guvernului SUA.
Standardul de expunere pentru dispozitivul fără fir utilizează o unitate de măsură cunoscută sub
numele de Rată de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR stabilită de FCC este 1,6W/kg.
*Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând pozițiile de operare standard acceptate de către
FCC, cu dispozitivul transmițând la cel mai înalt nivel de putere, în toate benzile de frecvență
testate.
O distanță minimă de separare de 1,2 cm trebuie să fie menținută între corpul utilizatorului și
dispozitiv, inclusiv antenă, în timpul funcționării când este purtat pe corp pentru a respecta
cerințele de expunere la RF din Europa.
Partea responsabilă în America de Nord
TomTom, Inc., 24 New England Executive Park, Suite 410, Burlington, MA 01803
Tel: 866 486-6866 opțiunea 1 (1-866-4-TomTom)
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Informații despre emisii pentru Canada
Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:


Acest dispozitiv nu poate produce interferențe.



Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot
cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.

Funcționarea este supusă condiției ca acest dispozitiv să nu producă interferențe dăunătoare.
Acest dispozitiv digital din Clasa B este conform cu standardul ICES-003 din Canada. CAN
ICES-3 (B)/NMB- 3 (B).
Notă: Caracteristica Country Code Selection este dezactivată pentru produsele comercializate în
SUA sau Canada. Conform reglementărilor FCC, toate produsele Wi-Fi comercializate în Statele
Unite ale Americii trebuie să fie fixate numai la canalele de operare din SUA.
Acest dispozitiv este în conformitate cu standardul/standardele RSS Industry Canada scutite de
licență. Funcționarea este supusă următoarelor condiții:
acest dispozitiv nu poate cauza interferențe, și
acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza
o funcționare nedorită a dispozitivului.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Declarația IC privind expunerea la radiații pentru CAMERĂ
Produsul este în conformitate cu limita canadiană privind expunerea la frecvențe radio emise de
dispozitive portabile, limită stabilită pentru un mediu necontrolat și poate fi utilizat în siguranță,
cu respectarea instrucțiunilor din acest manual. Se poate obține o reducere suplimentară a
frecvenței radio, dacă produsul poate să fie menținut la o distanță cât mai mare de corp sau dacă
puterea acestuia poate fi redusă, în cazul în care o astfel de funcție este disponibilă.
Marca de conformitate cu reglementări

Acest produs afișează Marca de conformitate cu reglementări (RCM) pentru a arăta că respectă
reglementările australiene relevante.
Observații pentru Noua Zeelandă
Acest produs afișează R-NZ pentru a arăta că respectă reglementările relevante din Noua
Zeelandă.
Notă pentru Singapore IDA
Acest produs afișează numărul licenței Singapore IDA pentru a arăta că este în conformitate
cu reglementările relevante din Singapore.

Contact serviciul de asistență pentru clienți (Australia și Noua Zeelandă)
Australia: 1300 135 604
Noua Zeelandă: 0800 450 973
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Acest document
Pregătirea acestui document a fost realizată cu deosebită grijă. Dezvoltarea constantă a
produsului ar putea însemna că unele informații nu sunt complet actualizate. Informațiile din
acest document pot fi modificate fără preaviz.
TomTom nu va fi responsabil pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din acest
document, nici pentru pagubele incidentale sau rezultate din executarea sau folosirea acestui
document. Acest document conține informații protejate de drepturi de autor. Nicio parte a
acestui document nu poate fi fotocopiată sau reprodusă în vreo formă fără acordul prealabil scris
al TomTom N.V.
Numele modelului
Camera: 4LB00, Stick Baterie: 4LB02, Telecomandă: 4LBA2
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Informații privind dreptul de autor
© 2013-2015 TomTom. Toate drepturile rezervate. TomTom și logo-ul „două mâini” sunt mărci
înregistrate ale TomTom N.V. sau una dintre filialele sale. Vă rugăm să consultați
tomtom.com/legal pentru garanția limitată și acordurile de licență pentru utilizatorii finali
care se aplică acestui produs.
© 2013-2015 TomTom. Acest material se supune dreptului de autor și face obiectul protecției
drepturilor de autor și/sau de protecție a drepturilor de baze de date și/sau alte drepturi de
proprietate intelectuală deținute de TomTom sau furnizorii săi. Utilizarea acestui material se supune
termenilor unui acord de licență. Orice copiere sau divulgare neautorizată a acestui material va duce la
răspundere penală și civilă.

Vă rugăm să consultați secțiunea legală a camerei pentru orice atribuții Open Source.
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