Návod ako to spraviť

ORIGINÁLNE

Ďakujeme, že ste si objednali Snubino.
V tomto návode nájdete všetky potrebné
informácie k tomu, aby natáčanie dopadlo
bez komplikácii.
Celý tím Snubina Vám želá do života iba to
najlepšie a pevne veríme, že Vám Vaša
partnerka povie to vytúžené slovo

ÁNO!

Popis Snubina

Legenda
1. ovládacie tlačidlo

5. objektív

2. LED dióda

6. mikrofón

3. reset tlačidlo

7. USB kábel

4. Mini USB port

Predtým než kľaknete
Pred samotným aktom je potrebné Snubino vyskúšať
na nečisto. A môžete ísť na to!
Balenie obsahuje Mini USB kábel (7), pomocou
ktorého Snubino nielen nabijete, ale tiež stiahnete
video do PC.

 Pripojte menší koniec Mini USB kábla (7) do Mini
USB portu (3) Snubina a väčší koniec k PC.
Snubino sa v PC (v časti Tento počítač) zobrazí
ako klasický USB kľúč.
 LED dióda (2) po pripojení k PC svieti na červeno.
Pre nabíjanie Snubina podržte tlačidlo (1)
3 sekundy, kedy sa dióda rozbliká a následne
rozsvieti na zeleno, čo indikuje, že Snubino sa
začalo nabíjať. V prípade, že je Snubino úplne
vybité, nabitie trvá cca 2,5 hodiny. Snubino je plne
nabité vtedy, keď zelená dióda (2) zhasne.

Nahrávanie videa
Snubino vám vždy posielame s nabitou batériou. Ak
ste Snubino pred samotným aktom testovali,
odporúčame, aby ste Snubinu dodali ešte trocha
energie a nabili ho (postup v časti Pred tým než
kľaknete).
Zapnutie nahrávania
 Nahrávať začnete tak, že podržíte tlačidlo (1)
3 sekundy, kedy dióda (2) začne blikať na oranžovo,
čo indikuje samotný proces nahrávania videa.
 Odporúčame vám, aby ste nahrávanie spustili pred
samotným aktom požiadania o ruku (odbehnite si na
toaletu, alebo Snubino zapnite rukou vo vrecku).

Vypnutie a uloženie videa
 Nahrávanie ukončíte tak, že podržíte tlačidlo (1)
3 sekundy, kedy dióda (2) začne blikať na oranžovo
a následne zhasne. To indikuje, že nahrávanie je
zastavené a video uložené.
Stiahnutie videa do PC
 Pripojte menší koniec Mini USB kábla (7) do Mini
USB portu (3) a väčší koniec k PC.
Snubino sa v PC (v časti Tento počítač) zobrazí ako
klasický USB kľúč.
 V časti Tento počítač otvorte vymeniteľný disk
„Snubino“, následne otvorte zložku DCIM, kde sa
zobrazí zložka 100 HDDVR, odkiaľ si skopírujete
natočené video do vášho PC. Toto video potom zo
Snubina vymažte, a to označením súboru a
stlačením klávesy „Delete“.

Otázky
 Prečo môj počítač nerozpoznal Snubino?
Váš operačný systém musí byť novší ako XP.
Skontrolujte, či je kábel ku kamere dobre pripojený.
 Prečo LED dióda (2) bliká pätnásťkrát na
oranžovo a potom zhasne?
 Prečo po zapnutí kamery LED dióda (2) zabliká
trikrát na červeno a potom zhasne?
Snubino má v oboch prípadoch plnú pamäť, a preto
skontrolujte, či v Snubine nie je priveľa videí. Pokiaľ
áno, vymažte ich.
 Snubino vôbec nereaguje (LED môže svietiť na
zeleno). Čo s tým?
Uistite sa, že batéria je nabitá. Snubino resetujete, tak
že do otvoru (3) strčíte ihlu alebo papierovú sponku,
počkáte 10 sekúnd a následne Snubino zapnete.

Vrátenie Snubina
 Snubino

máte zapožičané na dobu určitú
tak, ako ste si to zvolili v online
objednávke. Po uplynutí tejto doby je
potrebné Snubino vrátiť späť v stave, v
akom vám bolo zaslané.

 Do

pribalenej (vopred nami vypísanej)
obálky vložte box so Snubinom vrátane
príslušenstva a zaneste na najbližšiu
poštu. POŠTOVNÉ NEPLATÍTE.

 Po

obdŕžaní Snubina vám bude vrátená
záloha na váš účet.

Úprava videa
Ak chcete, aby bolo vaše video profesionálne
upravené, doplnené o efekty či spoločné
fotografie, kontaktujte nás na emailovej adrese:

info@originalnzasnuby.sk
Bližšie informácie o úprave videa spolu s
ukážkami nájdete na našej webovej stránke v
sekcii GALÉRIA.

www.originalnezasnuby.sk/galeria/

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte

emailom na info@originalnezasnuby.sk
alebo nám zavolajte na tel.č.

0944 150 061

