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Sveiki
Šiame nuorodų vadove paaiškinta viskas, ką jums reikia žinoti apie naująjį „TomTom Bandit“.
Naudodami „TomTom Bandit“ lengvai įrašykite nuotykius, kuriuos patiriate užsiimdami aktyvia
veikla. Galite vykdyti toliau nurodytus veiksmus.






Įrašyti vaizdą.
Vaizdo įrašuose automatiškai ir neautomatiškai pažymėti ypatingus momentus.
Iš ypatingų momentų kurti vaizdo pasakojimus ir bendrinti savo nuotykius naudodami „Bandit“
programą mobiliesiems ir „Bandit Studio“.
Išmaniuoju telefonu greitai ir lengvai skelbti vaizdo pasakojimus internete po nuotykių praėjus
vos kelioms akimirkoms.
Daryti pavienes nuotraukas ar nuotraukų serijas.

Jei norite greitai sužinoti svarbiausius dalykus, rekomenduojame perskaityti „TomTom Bandit“
greitos naudojimo pradžios vadovą.
Jei kurti vaizdo pasakojimus ir bendrinti vaizdo įrašus bei nuotraukas norite keliaudami, atsisiųskite
„Bandit“ programą mobiliesiems ir „Bandit Studio“ iš tomtom.com/cam.
Nepamirškite naudodami programą mobiliesiems prisijungti prie „TomTom MySports“ paskyros ir
atsisiųsti paskutinius „TomTom Bandit“ programinės aparatinės įrangos naujinimus.
Jei norite greitai sužinoti apie „TomTom Bandit“, žr.:









Produkto saugos informacija
Apie „TomTom Bandit“
Universalaus laikiklio naudojimas
Vaizdo įrašymas
Pavienių nuotraukų darymas
Nustatymai
„Bandit“ programa mobiliesiems
„Bandit Studio“
Patarimas: tomtom.com/support taip pat rasite dažniausiai užduodamų klausimų (DUK).
Pasirinkite produkto modelį iš sąrašo arba įveskite paieškos terminą.

Tikimės, kad jums patiks skaityti apie naująjį „TomTom Bandit“ ir, svarbiausia, mėgausitės juo
naudodamiesi!
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Kas naujo šiame leidime
Informacija apie „Bandit Studio“
„Bandit Studio“ leidžia paprastai peržiūrėti vaizdo įrašus bei nuotraukas ir sukurti vaizdo pasakojimą
kompiuteryje.
Šiame vadove pateikta išsami informacija apie „Bandit Studio“.
Išorinio mikrofono prijungimas
Dabar prie „TomTom Bandit“ galite prijungti pasirenkamą „TomTom Bandit“ išorinį mikrofoną.
Išorinis mikrofonas užtikrins geresnę garso kokybę nei integruotasis mikrofonas.
Daugiau informacijos pateikta skyriuje Išorinis mikrofonas.
Kameros vaizdo pasukimas
Kamera darytus vaizdo įrašus ir nuotraukas galite pasukti daugiausiai 180 laipsnių kampu. Tai leidžia
kamerą montuoti apverstą.
Daugiau informacijos pateikta skyriuje Vaizdo nustatymai.
Kameros ekrane pateikiama metrika
Įrašydami vaizdą ar darydami nuotraukas kameros ekrane dabar galite peržiūrėti metriką.
Pastaba: metrika rodoma tik tada, kai kamera neprijungta prie „Bandit“ programos mobiliesiems.
Daugiau informacijos pateikta skyriuje Metrikos peržiūra.
Skrydžio arba lėktuvo režimas
Skrydžio arba lėktuvo režimas išjungia kameros „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ ryšį, kad kamera būtų
tinkama vietose, kuriose šių tipų ryšys apribotas.
Daugiau informacijos pateikta skyriuje Skrydžio režimas.
GLONASS palydovai
„TomTom Bandit“ dabar naudoja ne vien GPS, bet ir GLONASS palydovus.
„Bandit“ programa mobiliesiems
„Bandit“ programa mobiliesiems atnaujinta, kad ją būtų lengviau naudoti. Atnaujinkite į naujausią
versiją dabar!
Šiame vadove pateikta išsami informacija apie „Bandit“ programą mobiliesiems.
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„TomTom“ vaizdo įrašai
„YouTube“ kanale galite rasti daugybę vaizdo įrašų, kuriuose yra informacijos apie naująjį
„TomTom Bandit“ ir kitus „TomTom“ produktus.
Apsilankykite oficialiame „TomTom Bandit“ kanale „YouTube“ ir sužinokite daugiau apie „TomTom
Bandit“.
Apsilankykite www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos ir sužinokite daugiau apie „TomTom“
produktus!
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Produkto saugos informacija
Prieš naudodami „TomTom Bandit“ atidžiai perskaitykite visus perspėjimus dėl saugos. Jei
nesilaikysite nurodymų ir instrukcijų, gali įvykti avarija ar susidūrimas, dėl kurio gali mirti ar būti
sunkiai sužaloti žmonės ir (arba) gali būti sugadinta „TomTom Bandit“.

















Laikykitės visų vietos įstatymų ir naudodami „TomTom Bandit“ atidžiai stebėkite aplinką.
Niekada nereguliuokite ir netikrinkite „TomTom Bandit“, kai važiuojate dviračiu, motociklu,
automobiliu ar kita transporto priemone.
Naudokite patvirtintus priedus, pagamintus specialiai „TomTom Bandit“.
Visada dėvėkite šalmą ir jūsų veiklai tinkamus apsauginius drabužius.
Prieš kiekvieną veiklą įsitikinkite, kad kamera „TomTom Bandit“ saugi. Reguliariai tikrinkite, ar
saugiai pritvirtintas laikiklis. Jei užsiimdami atitinkama veikla galite patirti smūgių ar vibraciją,
pritvirtinkite dirželį, kad nepamestumėte „TomTom Bandit“, jei neišlaikytų laikiklis.
„TomTom Bandit“ negali kliudyti matomumui, todėl kamerą montuokite tinkamai. Bet koks
stipresnis smūgis (pvz., numetus ar susidūrus) gali pažeisti „TomTom Bandit“.
„TomTom Bandit“ gali įkaisti. Kai kurios „TomTom Bandit“ dalys retais atvejais gali sudirginti
odą.
„TomTom Bandit“ nenaudokite ir nelaikykite įkaitusiose vietose, pvz., automobilyje, taip pat
dulkėtose, drėgnose ar garų pilnose vietose ilgesnį laiką.
Standartinis baltas objektyvo dangtelis „TomTom Bandit“ apsaugo nuo purslų. Jei „TomTom
Bandit“ norite naudoti po vandeniu iki 40 m gylyje (5 atm) arba ant vandens, pvz., plaukdami
banglente, naudokite pasirenkamą juodą nardymui skirtą objektyvo dangtelį (IPX8). Jei
„TomTom Bandit“ ima veikti netinkamai, nedelsdami kamerą išjunkite. Jei į „TomTom Bandit“
ar „Batt-Stick“ raktą patenka vandens, gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras.
Jei kamerą naudojate po vandeniu, jos patikimumas priklauso nuo vandens slėgio, gylio pokyčių,
vandens užterštumo, druskingumo, temperatūros ir kitų aplinkos veiksnių. 40 m gylyje po
vandeniu nepatariama kameros intensyviai judinti. Jei kamera intensyviai judinama po vandeniu, „TomTom“ neužtikrina, kad veiks visos jos funkcijos.
Užtikrinkite, kad „TomTom Bandit“ objektyvo dangtelis ir „Batt-Stick“ raktas (ypač sandarikliai)
būtų švarūs. Patikrinkite, ar ant objektyvo dangtelio ir „Batt-Stick“ rakto tarpiklių nėra
nešvarumų, ar jie nepažeisti ir neįskilę. Dėl nešvarumų ir įskilimų gali pratekėti skysčio, kuris
gali pažeisti „TomTom Bandit“.
Kiekvieną kartą „TomTom Bandit“ panaudoję vandenyje ar vietoje, kurioje yra smėlio, purvo ar
kitų dalelių, kameros išorę nuplaukite švariu vandeniu. Išvalę kamerą, ją sausai nuvalykite
švariu, sausu ir nepūkuotu audeklu. Atidarykite išorinį „Batt-Stick“ rakto kontaktų dangtelį ir
sausai nuvalykite kontaktus bei dangtelį. Jei to nepadarysite, gali atsirasti rūdžių ar sugesti
kamera.
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TomTom Bandit
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„TomTom Bandit“ greitos naudojimo
pradžios vadovas
„Batt-Stick“ rakto išėmimas
Jei norite įdėti atminties kortelę ar naudoti kitą „Batt-Stick“ raktą, turite išimti „Batt-Stick“ raktą.
Jei norite įkrauti „Batt-Stick“ raktą ir perkelti failus į kompiuterį, galite naudoti šio rakto USB
jungtį.
Svarbu: jei išimate „Batt-Stick“ raktą ar nuimate objektyvo dangtelį, stenkitės, kad į „TomTom
Bandit“ ir „Batt-Stick“ raktą nepatektų nešvarumų ar vandens. „Batt-Stick“ raktą išimkite arba
objektyvo dangtelį nuimkite tik švarioje ir sausoje aplinkoje.
Jei norite išimti „Batt-Stick“ raktą, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
1. Paspauskite „Batt-Stick“ rakto fiksatorių.

2. Laikydami fiksatorių, dangtelį sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol pamatysite du viename lygyje
esančius taškus.
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3. Išimkite „Batt-Stick“ raktą.

„Batt-Stick“ rakto montavimas
„Batt-Stick“ rakto įdėjimas
Svarbu: jei išimate „Batt-Stick“ raktą ar nuimate objektyvo dangtelį, stenkitės, kad į „TomTom
Bandit“ ir „Batt-Stick“ raktą nepatektų nešvarumų ar vandens. „Batt-Stick“ raktą išimkite arba
objektyvo dangtelį nuimkite tik švarioje ir sausoje aplinkoje.
Jei norite įdėti „Batt-Stick“ raktą, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
4. „Batt-Stick“ raktą įdėkite į kamerą.

5. Įsitikinkite, kad du taškai yra viename lygyje ir arti vienas kito.
Svarbu: jei įdėję „Batt-Stick“ raktą matote tik vieną tašką, nesukite jo. Kad tinkamai
įdėtumėte „Batt-Stick“ raktą, jis turi būti atlaisvintas.
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6. „Batt-Stick“ raktą pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad jį užfiksuotumėte kameroje.

„Batt-Stick“ rakto atlaisvinimas
Jei norite atlaisvinti „Batt-Stick“ raktą, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
1. Spausdami „Batt-Stick“ rakto fiksatorių sukite raktą prieš laikrodžio rodyklę.
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2. Kai fiksatoriaus kairėje pamatysite tašką ir rodyklę, galite įdėti „Batt-Stick“ raktą (kaip
nurodyta pirmiau).

„TomTom Bandit“ įkrovimas
„TomTom Bandit“ galite įkrauti dviem būdais.
„Batt-Stick“ rakto įkrovimas naudojant USB lizdą
Svarbu: jei išimate „Batt-Stick“ raktą ar nuimate objektyvo dangtelį, stenkitės, kad į „TomTom
Bandit“ ir „Batt-Stick“ raktą nepatektų nešvarumų ar vandens. „Batt-Stick“ raktą išimkite arba
objektyvo dangtelį nuimkite tik švarioje ir sausoje aplinkoje.
1. „Batt-Stick“ raktą išimkite iš „TomTom Bandit“.
2. „Batt-Stick“ rakto USB jungtį įstatykite į kompiuterio USB lizdą ar standartinį sieninį USB
įkroviklį.
Patarimas: įkraunant „Batt-Stick“ raktą LED lemputės rodo įkrovos lygį ir viena LED lemputė
mirksi.

3. Jei norite matyti „Batt-Stick“ rakto įkrovos lygį, iš lizdo išimkite USB jungtį ir paspauskite
ĮJUNGIMO mygtuką.
Įkrovos lygį rodo LED lemputės.
4. Pasibaigus įkrovimui „Batt-Stick“ raktą įstatykite į „TomTom Bandit“.
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„TomTom Bandit“ įkrovimas naudojant pasirenkamą maitinimo laidą
1. Nuimkite „Batt-Stick“ rakto galinėje dalyje esančios jungties dangtelį.

Patarimas: „Batt-Stick“ rakto iš „TomTom Bandit“ išimti nebūtina.
2. Maitinimo laidą prijunkite prie „Batt-Stick“ rakto jungties ir USB lizdo.
Baterijos įkrovos lygis rodomas ekrane BŪSENA, NUSTATYMŲ meniu.

Atminties kortelės įstatymas
Nuotraukos ir vaizdo įrašai saugomi „microSD“ kortelėje, kuri yra „Batt-Stick“ rakte. Naudokite 10
ar aukštesnės klasės „microSD“ kortelę. Patvirtintų suderintų „microSD“ kortelių sąrašas pateiktas
tomtom.com/support.
Pastaba: jei įdėsite „microSD“ kortelę, kuri per lėtai veikia su „TomTom Bandit“, „TomTom
Bandit“ pateiks pranešimą, kuriame būsite paprašyti naudoti suderinamą „microSD“ kortelę.
Patarimas: „microSD“ kortelės per ilgesnį laiką gali susidėvėti ir jas užpildžius jų veikimas gali
suprastėti. Reguliariai formatuokite „microSD“ korteles, kad jos veiktų tinkamai.
Svarbu: jei išimate „Batt-Stick“ raktą ar nuimate objektyvo dangtelį, stenkitės, kad į „TomTom
Bandit“ ir „Batt-Stick“ raktą nepatektų nešvarumų ar vandens. „Batt-Stick“ raktą išimkite arba
objektyvo dangtelį nuimkite tik švarioje ir sausoje aplinkoje.
1. „Batt-Stick“ raktą išimkite iš „TomTom Bandit“.
2. „microSD“ kortelę įdėkite į „Batt-Stick“ rakto atminties kortelės lizdą.
Svarbu: „microSD“ kortelę reikia įdėti kontaktus atsukus į viršų.
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3. „Batt-Stick“ raktą įstatykite į „TomTom Bandit“.

Nustatymas
Pastaba: pasirinkta kalba bus taikoma visiems ekrane rodomiems tekstams. Kalbą visada galite
pakeisti srityje Kalba, kuri pateikta kameros nustatymų meniu.
Kai pirmą kartą įjungiate „TomTom Bandit“, turite atsakyti į kelis klausimus, kad jį nustatytumėte.
Atsakykite į klausimus spausdami mygtuką ir ekrane judėdami aukštyn, žemyn, į kairę ir į dešinę.
Patarimas: kad pirmą kartą nustatytumėte „TomTom Bandit“, jos nereikia jungti prie interneto
ar programos mobiliesiems.

Įprastinio laikiklio montavimas
Naudodami įprastinio laikiklio montavimo rinkinį, kamerą „TomTom Bandit“ galite pritvirtinti prie
šalmo ar kito lygaus ar šiek tiek lenkto paviršiaus. Pateikti lygiam ir lenktam paviršiui pritaikyti
įprastiniai laikikliai.
Patarimas: papildomi laikikliai teikiami kaip priedai.
Patarimas: jei norite „TomTom Bandit“ sumontuoti ant vairo, naudokite pasirenkamą dviračio
laikiklį.
Patarimas: „TomTom Bandit“ galite sumontuoti ir apverstą. Kad vaizdą pasuktumėte 180 laipsnių
kampu, nustatykite vaizdo nustatymo PASUKIMAS vertę 180.
1. Prieš montuodami laikiklį raskite geriausią vietą kamerai „TomTom Bandit“.
Laikiklį tvirtinkite tik ant lygaus ir kieto paviršiaus. Laikiklio nepavyks patikimai pritvirtinti prie
akyto, grublėto ar minkšto paviršiaus.
Jei „TomTom Bandit“ norite pritvirtinti įvairiu kampu arba ant šalmo kairės ar dešinės pusės,
„TomTom Bandit“ pagrindą galite pasukti daugiau kaip 180 laipsnių kampu aplink kamerą.
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Patarimas: jei norite nustatyti tinkamą „TomTom Bandit“ vaizdą, naudokite programos mobiliesiems tiesioginį vaizdo ieškiklį.

2. Nuvalykite plotą, kuriame norite montuoti įprastinį laikiklį.
Vaškas, tepalai, nešvarumai ir drėgmė blogina klijavimą, dėl to sukibimas bus silpnas. Įsitikinkite, kad plotas visiškai sausas.

3. Įsitikinkite, kad laikiklis nukreiptas į tinkamą pusę, taip pat, kad paviršius sausas ir kad
temperatūra yra kambario temperatūros lygio; tada pritvirtinkite laikiklį. Laikiklį tvirtai
prispauskite prie paviršiaus.
Laikiklio nepavyks patikimai pritvirtinti, jei montuosite esant drėgmei ir šalčiui.
4. Laukite 24 valandas, kol klijai suveiks.
5. Ant laikiklio pritvirtinkite „TomTom Bandit“. Įsitikinkite, kad „TomTom Bandit“ laikosi tvirtai.
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Svarbu: prieš kiekvieną veiklą įsitikinkite, kad kamera „TomTom Bandit“ saugi. Reguliariai
tikrinkite, ar saugiai pritvirtintas laikiklis. Jei užsiimdami atitinkama veikla galite patirti
smūgių ar vibraciją, pritvirtinkite dirželį, kad nepamestumėte „TomTom Bandit“, jei
neišlaikytų laikiklis.

360 laipsnių kampu sukamo laikiklio montavimas
Naudodami 360 laipsnių kampu sukamo laikiklio montavimo rinkinį, kamerą „TomTom Bandit“ galite
pritvirtinti prie šalmo ar kito lygaus ar šiek tiek lenkto paviršiaus. Pateikti lygiam ir lenktam
paviršiui pritaikyti laikiklių pagrindai. Sumontavę šį laikiklį galite lengvai reguliuoti „TomTom
Bandit“ kryptį ir kampą.
Patarimas: papildomi laikikliai teikiami kaip priedai.
Patarimas: jei norite „TomTom Bandit“ sumontuoti ant vairo, naudokite pasirenkamą dviračio
laikiklį.
Patarimas: „TomTom Bandit“ galite sumontuoti ir apverstą. Kad vaizdą pasuktumėte 180 laipsnių
kampu, nustatykite vaizdo nustatymo PASUKIMAS vertę 180.
1. Prieš montuodami laikiklį raskite geriausią vietą kamerai „TomTom Bandit“.
Laikiklį tvirtinkite tik ant lygaus ir kieto paviršiaus. Laikiklio nepavyks patikimai pritvirtinti prie
akyto, grublėto ar minkšto paviršiaus.
Jei „TomTom Bandit“ norite pritvirtinti įvairiu kampu arba ant šalmo kairės ar dešinės pusės,
„TomTom Bandit“ pagrindą galite pasukti daugiau kaip 180 laipsnių kampu aplink „TomTom
Bandit“.
Patarimas: jei norite nustatyti tinkamą „TomTom Bandit“ vaizdą, naudokite programos mobiliesiems tiesioginį vaizdo ieškiklį.

2. Nuvalykite plotą, kuriame norite montuoti laikiklį.
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Vaškas, tepalai, nešvarumai ir drėgmė blogina klijavimą, dėl to sukibimas bus silpnas. Įsitikinkite, kad plotas visiškai sausas.

3. Jei paviršius sausas, o temperatūra kambario temperatūros lygio, pritvirtinkite laikiklio
pagrindą. Laikiklio pagrindą tvirtai prispauskite prie paviršiaus.
Laikiklio pagrindo nepavyks patikimai pritvirtinti, jei montuosite esant drėgmei ir šalčiui.
4. Laukite 24 valandas, kol klijai suveiks.
5. Ant laikiklio pagrindo pritvirtinkite su laikiklį. Paspauskite „TomTom Bandit“ plokštelę, kad
sukamą laikiklį užfiksuotumėte ant pagrindo.

6. Prie 360 kampu sukamo laikiklio pritvirtinkite „TomTom Bandit“. Įsitikinkite, kad „TomTom
Bandit“ laikosi tvirtai.

7. Sureguliuokite „TomTom Bandit“ padėtį, tada paspauskite sukamo laikiklio fiksatorių, kad
užfiksuotumėte sukamą laikiklį.
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Patarimas: jei norite nustatyti tinkamą „TomTom Bandit“ vaizdą, naudokite programos mobiliesiems tiesioginį vaizdo ieškiklį.
Svarbu: prieš kiekvieną veiklą įsitikinkite, kad kamera „TomTom Bandit“ saugi. Reguliariai
tikrinkite, ar saugiai pritvirtintas laikiklis. Jei užsiimdami atitinkama veikla galite patirti
smūgių ar vibraciją, pritvirtinkite dirželį, kad nepamestumėte „TomTom Bandit“, jei
neišlaikytų laikiklis.

„TomTom Bandit“ įjungimas ir išjungimas
„TomTom Bandit“ galima įjungti, išjungti ir nustatyti budėjimo režimu. „TomTom Bandit“ galite
įjungti ir išjungti tik „TomTom Bandit“ mygtukais.

„TomTom Bandit“ įjungimas
Kad įjungtumėte „TomTom Bandit“, 2 sekundes spauskite „TomTom Bandit“ galinėje dalyje esantį
PALEIDIMO mygtuką. Pasirodo „TomTom“ logotipas, sumirksi raudonos LED lemputės ir suskamba
įjungimo garsas. Jei „Batt-Stick“ rakte nėra „microSD“ kortelės, įrenginys paprašys įdėti atminties
kortelę, kad būtų galima įjungti „TomTom Bandit“.
Jei „TomTom Bandit“ veikia budėjimo režimu, paspauskite valdymo mygtuką, kad pažadintumėte
„TomTom Bandit“.
„TomTom Bandit“ lieka įjungta toliau pateiktomis sąlygomis.




„TomTom Bandit“ įrašo vaizdą arba jūs fotografuojate.
Naudojate ekraną, kad nustatytumėte „TomTom Bandit“.
„TomTom Bandit“ valdote mobiliuoju telefonu, naudodami „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ ryšį.

„TomTom Bandit“ išjungimas
Kad išjungtumėte kamerą, 2 sekundes spauskite „TomTom Bandit“ priekinėje dalyje esantį
SUSTABDYMO mygtuką. Sumirksi raudonos LED lemputės ir suskamba išjungimo garsas.
Jei baterijos įkrova tampa per maža „TomTom Bandit“ automatiškai išsijungia.
Budėjimo režimas
Jei „TomTom Bandit“ nenaudojama kelias minutes, kamera automatiškai persijungia į budėjimo
režimą (kad būtų taupoma energija).
„TomTom Bandit“ galite pažadinti paspausdami valdymo mygtuką, nuotolinio valdymo pultu arba
programa mobiliesiems. Jei paspausite PALEIDIMO mygtuką, „TomTom Bandit“ pradės įrašyti vaizdą
ar fotografuoti, priklausomai nuo nustatyto režimo.
Po dviejų valandų veikimo budėjimo režimu „TomTom Bandit“ išsijungia.
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Įrašoma
„TomTom Bandit“ įrengti atskiri PALEIDIMO IR SUSTABDYMO mygtukai – ir pačioje kameroje
„TomTom Bandit“, ir nuotolinio valdymo pulte. Kadangi mygtukai atskiri, lengva pradėti įrašymą,
vaizdo įraše pažymėti ypatingus momentus ir sustabdyti įrašymą, nes mygtukai visada tiek patys.

Pradėti įrašymą
Kai „TomTom Bandit“ yra įjungtas arba veikia budėjimo režimu, paspauskite PALEIDIMO mygtuką,
kad pradėtumėte įrašymą pasirinktu režimu, pvz., vaizdo įrašymo ar nuotraukų serijos režimu.
Įrašymą taip pat galite pradėti naudodami pasirenkamą nuotolinio valdymo pultą arba programą
mobiliesiems.
Prasidėjus įrašymui išgirsite signalą, tada pradės nuolat mirksėti PALEIDIMO IR SUSTABDYMO
mygtukų raudonos LED lemputės.
Jei norite neautomatiškai vaizdo įraše pažymėti ypatingą momentą, dar kartą paspauskite
PALEIDIMO mygtuką.
Stabdyti įrašymą
Paspauskite SUSTABDYMO mygtuką, kad sustabdytumėte įrašymą ir grįžtumėte į budėjimo režimą.
Įrašymą taip pat galite sustabdyti naudodami pasirenkamą nuotolinio valdymo pultą arba programą
mobiliesiems.
Pasibaigus įrašymui išgirsite signalą, tada nustos mirksėti PALEIDIMO IR SUSTABDYMO mygtukų
raudonos LED lemputės.

Vaizdo įrašo ypatingi momentai
Ypatingi momentai vaizdo įraše pažymimi vykstant įrašymui. Ypatingas momentas yra jaudinanti
aktyvios veiklos vaizdo įrašo vieta, pvz., didelis greitis, šuolis ar nuostabus vaizdas. Šias vietas galite
peržiūrėti vėliau ir pridėti prie vaizdo pasakojimo. Vaizdo įraše gali būti daug ypatingų momentų.
Naudodami ypatingus momentus galite lengvai atkurti vaizdo įrašą, sukurti vaizdo pasakojimą ir
bendrinti vaizdo įrašą per programą mobiliesiems ar „Bandit Studio“. Ypatingi momentai rodomi
atskirai nuo vaizdo įrašo, kuriame jie pažymėti. Ypatingas momentas yra 6 sekundžių trukmės vaizdo
įrašo dalis.
Ypatingi momentai vaizdo įraše pažymimi naudojant integruotųjų jutiklių ar išorinių jutiklių
pateikiamus duomenis, taip pat neautomatiškai, siekiant pažymėti labiausiai jaudinančias aktyvios
veiklos akimirkas. Pagal integruotųjų ir išorinių jutiklių duomenis pateikiami ypatingi momentai
pažymimi automatiškai.
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Patarimas: vaizdo įraše ypatingą momentą galite pažymėti ir tada, kai įrašą peržiūrite programoje mobiliesiems arba „Bandit Studio“; taip pat galite nustatyti ypatingo momento padėtį ir
rodymo trukmę.
Toliau pateikti ypatingų momentų simboliai.
Greitis.

Perkrova.

Maksimalus greitėjimas.

Maksimalus lėtėjimas.

Maksimalus pasukimas.

Maksimalus vertikalus greitis.

Širdies dažnis, kurį pateikia širdies dažnio matuoklis.

Neautomatinis ypatingų momentų žymėjimas.
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Jūsų TomTom Bandit
Naudojimo pradžia
Prieš pradedant filmuoti būtų pravartu įkrauti „TomTom Bandit“ ir atsisiųsti visus programinės
įrangos naujinimus ir „QuickGPSfix“.
Kameros programinės įrangos atnaujinimas
Galite atnaujinti kameros programinę įrangą ir „QuickGPSfix“ naudodami programą mobiliesiems
arba „Bandit Studio“.
Pastaba: „QuickGPSfix“ padeda kamerai „TomTom Bandit“ gauti GPS nustatymus ir greitai rasti
jūsų vietą.
Baterijos veikimo laikas
Jei baterija visiškai įkrauta, kamera „TomTom Bandit“ galite įrašinėti iki 3 valandų (priimami GPS
signalai). Baterijos veikimo laikas taip pat priklauso nuo nustatytos įrašymo vaizdo raiškos ir kadrų
dažnio: jei įrašant naudojama didesnė raiška ar didesnis kadrų dažnis, bus suvartota daugiau
energijos.
Jei kamera „TomTom Bandit“ trumpą laiką nenaudojama, ji persijungia į budėjimo režimą. Po
dviejų valandų „TomTom Bandit“ automatiškai išsijungia.
„TomTom Bandit“ programa mobiliesiems
„TomTom Bandit“ programą mobiliesiems galite nemokamai atsisiųsti iš įprastos internetinės
programų parduotuvės arba apsilankę tomtom.com/cam.
Jei norite sužinoti daugiau, žr. šio vadovo skyrių Programa mobiliesiems.
„TomTom Bandit“ prijungimas prie išmaniojo telefono
Jei norite sužinoti daugiau, žr. šio vadovo skyrių Telefono nustatymai.
„TomTom Bandit Studio“
„Bandit Studio“ galite nemokamai atsisiųsti apsilankę tomtom.com/cam.
Jei norite sužinoti daugiau, žr. šio vadovo skyrių „Bandit Studio“.

Apie „TomTom Bandit“
„TomTom Bandit“ yra modulinės konstrukcijos, kuri lengvai išardoma, todėl galite keisti dalis, pvz.,
įdėti naują „Batt-Stick“ raktą arba pakeisti objektyvo dangtelį.
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1. 1900 mAh „Batt-Stick“ raktas.
2. Baterijos įkrovos indikatorius. Jei norite sužinoti baterijos įkrovos lygį, išimkite „Batt-Stick“ ir
paspauskite ĮJUNGIMO mygtuką.
3. USB 3.0 jungtis, skirta įkrauti ir duomenims perduoti.
4. ĮJUNGIMO, PALEIDIMO ir neautomatinio ypatingo momento žymėjimo mygtukas.
5. Jungtis su dangteliu, skirta pasirenkamam maitinimo laidui ir išoriniam garso laidui.
6. Dirželiui skirtas įtaisas.
7. Valdymo mygtukas, skirtas „TomTom Bandit“ ekrane pereiti į įvairius rodinius judant aukštyn,
žemyn, į kairę ir į dešinę.

Meniu judėdami aukštyn ir žemyn pasirinkite elementus.

Eikite į dešinę, kad pasirinktumėte elementą ir atidarytumėte to elemento meniu.

Eikite į kairę, kad išeitumėte iš meniu.

Jei meniu norite pasirinkti parinktį, prieš išeidami iš meniu ją pažymėkite. „TomTom
Bandit“ prisimena pažymėtą parinktį.

Jei meniu parinktis įsijungia ir išsijungia, eikite į dešinę, kad pakeistumėte nustatymą.
Pastaba: kai „TomTom Bandit“ naudojate giliai po vandeniu, valdymo mygtukas yra išjungtas.
8. Ekranas.
9. SUSTABDYMO ir IŠJUNGIMO mygtukas.
10. Objektyvo dangtelis.
Standartinis baltas objektyvo dangtelis (IPX7) apsaugo nuo purslų. Jei „TomTom Bandit“ norite
naudoti po vandeniu iki 40 m gylyje (5 atm) arba ant vandens, pvz., plaukdami banglente,
naudokite pasirenkamą juodą nardymui skirtą objektyvo dangtelį (IPX8).
11. Pasukami laikiklio žiedai su greito atleidimo funkcija.
12. Objektyvas (kad objektyvas būtų apsaugotas, visada turi būti uždėtas objektyvo dangtelis).
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Kas rodoma ekrane
„TomTom Bandit“ ekrane galite pasirinkite norimo įrašyti vaizdo įrašo ar nuotraukų tipą ir pakeisti
bet kurio vaizdo įrašo ir nuotraukų režimo nustatymus. Į kitus rodinius galite pereiti valdymo
mygtuku, kaip nurodyta toliau.






Meniu judėdami aukštyn ir žemyn pasirinkite elementus.
Eikite į dešinę, kad pasirinktumėte elementą ir atidarytumėte to elemento meniu.
Eikite į kairę, kad išeitumėte iš meniu.
Jei meniu norite pasirinkti parinktį, prieš išeidami iš meniu ją pažymėkite. „TomTom Bandit“
prisimena pažymėtą parinktį.
Jei meniu parinktis įsijungia ir išsijungia, eikite į dešinę, kad pakeistumėte nustatymą.
Pastaba: kai „TomTom Bandit“ naudojate giliai po vandeniu, valdymo mygtukas yra išjungtas.

Matysite toliau pateiktus rodinius.
Kameros būsenos
rodinys

Kameros būsenos rodinys rodomas, kai neįrašote vaizdo įrašų ir nedarote
nuotraukų. Šiame rodinyje rodomas režimas ir specialūs jūsų pasirinkti
nustatymai.

Režimo rodinys

Režimo rodinyje galite pasirinkti norimą režimą. Režimai: nuotraukų,
vaizdo įrašo, sulėtinto vaizdo, laiko greitinimo ir kino.

Įrašymo rodinys

Įrašymo rodinys rodomas, kai įrašote vaizdo įrašą ar darote nuotraukas.
Ekrane rodomas likęs įrašymo laikas ir padaryto įrašo laikas arba padarytų
nuotraukų skaičius.

Nustatymų rodinys

Nustatymų rodinyje galite keisti pasirinkto režimo nustatymus ir
pagrindinius „TomTom Bandit“ nustatymus.
Pasirinkus būsenos rodinį bus rodoma „TomTom Bandit“ būsena.

Vaizdo įrašo ir
nuotraukų
nustatymai

Jei norite tinkinti vaizdo įrašą ar nuotrauką, kiekvienam vaizdo įrašo ir
nuotraukų režimui galite nustatyti kitokius nustatymus. Pvz., galite
nustatyti kadrų dažnį, objektyvo kampą ir sceną.

Pagrindiniai
nustatymai

Naudodami pagrindinius nustatymus galite nustatyti „TomTom Bandit“
parinktis, pvz., kalbą, matavimo vienetus ir garsą.

Ekrano piktogramos rodo įvairių kameros funkcijų ir prijungtų jutiklių būseną.

Ekrano piktogramos
Toliau pateiktos ekrano piktogramos rodo įvairių kameros funkcijų ir prijungtų jutiklių būseną.
Ši piktograma rodo aptiktų GPS palydovų skaičių. Kad būtų galima
nustatyti kameros GPS vietą, turi būti rodomos 4 juostos.
Ši piktograma rodo, kad prie „TomTom Bandit“ prijungtas širdies dažnio
matuoklis.
Ši piktograma rodo, kad įdėta atminties kortelė.
Baterijos būsenos piktograma.
Ši piktograma rodo, kad įrašo ar nuotraukos vaizdas pasuktas 180 laipsnių
kampu.
Ši piktograma rodo, kad kameros ekspozicija nustatyta režimu Šviesa arba
Naktis.
Šis simbolis rodo, kad kamera veikia skrydžio režimu.
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Ši piktograma rodo, kad prie „TomTom Bandit“ prijungtas išorinis
mikrofonas.
Ši piktograma rodo, kad prie „TomTom Bandit“ prijungtas nuotolinio
valdymo pultas.

„TomTom Bandit“ įkrovimas
„TomTom Bandit“ galite įkrauti dviem būdais.
„Batt-Stick“ rakto įkrovimas naudojant USB lizdą
Svarbu: jei išimate „Batt-Stick“ raktą ar nuimate objektyvo dangtelį, stenkitės, kad į „TomTom
Bandit“ ir „Batt-Stick“ raktą nepatektų nešvarumų ar vandens. „Batt-Stick“ raktą išimkite arba
objektyvo dangtelį nuimkite tik švarioje ir sausoje aplinkoje.
1. „Batt-Stick“ raktą išimkite iš „TomTom Bandit“.
2. „Batt-Stick“ rakto USB jungtį įstatykite į kompiuterio USB lizdą ar standartinį sieninį USB
įkroviklį.
Patarimas: įkraunant „Batt-Stick“ raktą LED lemputės rodo įkrovos lygį ir viena LED lemputė
mirksi.

3. Jei norite matyti „Batt-Stick“ rakto įkrovos lygį, iš lizdo išimkite USB jungtį ir paspauskite
ĮJUNGIMO mygtuką.
Įkrovos lygį rodo LED lemputės.
4. Pasibaigus įkrovimui „Batt-Stick“ raktą įstatykite į „TomTom Bandit“.
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„TomTom Bandit“ įkrovimas naudojant pasirenkamą maitinimo laidą
1. Nuimkite „Batt-Stick“ rakto galinėje dalyje esančios jungties dangtelį.

Patarimas: „Batt-Stick“ rakto iš „TomTom Bandit“ išimti nebūtina.
2. Maitinimo laidą prijunkite prie „Batt-Stick“ rakto jungties ir USB lizdo.
Baterijos įkrovos lygis rodomas ekrane BŪSENA, NUSTATYMŲ meniu.

Atminties kortelės įstatymas
Nuotraukos ir vaizdo įrašai saugomi „microSD“ kortelėje, kuri yra „Batt-Stick“ rakte. Naudokite 10
ar aukštesnės klasės „microSD“ kortelę. Patvirtintų suderintų „microSD“ kortelių sąrašas pateiktas
tomtom.com/support.
Pastaba: jei įdėsite „microSD“ kortelę, kuri per lėtai veikia su „TomTom Bandit“, „TomTom
Bandit“ pateiks pranešimą, kuriame būsite paprašyti naudoti suderinamą „microSD“ kortelę.
Patarimas: „microSD“ kortelės per ilgesnį laiką gali susidėvėti ir jas užpildžius jų veikimas gali
suprastėti. Reguliariai formatuokite „microSD“ korteles, kad jos veiktų tinkamai.
Svarbu: jei išimate „Batt-Stick“ raktą ar nuimate objektyvo dangtelį, stenkitės, kad į „TomTom
Bandit“ ir „Batt-Stick“ raktą nepatektų nešvarumų ar vandens. „Batt-Stick“ raktą išimkite arba
objektyvo dangtelį nuimkite tik švarioje ir sausoje aplinkoje.
1. „Batt-Stick“ raktą išimkite iš „TomTom Bandit“.
2. „microSD“ kortelę įdėkite į „Batt-Stick“ rakto atminties kortelės lizdą.
Svarbu: „microSD“ kortelę reikia įdėti kontaktus atsukus į viršų.
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3. „Batt-Stick“ raktą įstatykite į „TomTom Bandit“.

Vaizdo įrašo ir nuotraukų režimai ir nustatymai
Kiekvienas vaizdo įrašo ir nuotraukų režimas turi savo nustatymus.

„TomTom Bandit“ režimai
Režimą galite pasirinkti naudodami „TomTom Bandit“ arba programą mobiliesiems. Pasirinkę režimą
galite pakeisti šio režimo vaizdo įrašo arba nuotraukų nustatymus.
Įprastinis aukštos kokybės vaizdo įrašo režimas.

Vaizdo įrašas
Vaizdo įrašas įrašomas taikant įprastinio kadrų dažnio kartotinį (2x, 4x
arba 8x), bet išsaugomas atkūrimui taikant įprastinį kadrų dažnį (30 kps);
tokiu būdu gaunami sulėtinto vaizdo įrašai.
Garso ir jutiklių duomenys taip pat išsaugomi sulėtintu režimu. Galimas
sulėtinto judėjimo dažnis priklauso nuo pasirinktos vaizdo įrašo raiškos.
Sulėtintas vaizdas

Laiko greitinimas

Veikiant LAIKO GREITINIMO REŽIMUI „TomTom Bandit“ pagreitintą vaizdą
įrašo tiesiogiai kaip vaizdo įrašą, nustatyta raiška ir įprastiniu kadrų
dažniu.
Tarp įrašų galite nustatyti intervalą. Pagreitintas įrašymas sustabdomas,
jei baterija išsekusi, jei atminties kortelė pilna ar jei paspaudžiate
SUSTABDYMO mygtuką.
Įrašant pagreitintą vaizdo įrašą neįrašomas garsas ir jutiklių informacija,
bet vaizdo įrašo pradžioje įrašoma GPS informacija (jei pasiekiamas
signalas).
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KINO REŽIMAS yra didžiausios raiškos režimas, kurį naudojant įrašomi 4K ar
2,7K vaizdo įrašai. Jei jūsų reikalavimai įprastiniai, atminkite, kad 1080p
raiška užtikrina pakankamai aukštą vaizdo įrašo kokybę.

Kinas
Toliau pateiktos Nuotraukų režimo parinktys.
 Įprastinis – skirtas daryti pavienėms nuotraukoms.
 Serija – skirtas daryti nuotraukų serijoms.

Nuotraukos

Vaizdo įrašo nustatymai
Kiekvienas vaizdo įrašo režimas turi savo nustatymus. Nustatymus galite keisti naudodami „TomTom
Bandit“ arba programą mobiliesiems.
Kameros būsenos rodinyje eikite į NUSTATYMŲ meniu ir pasirinkite esamo vaizdo įrašo režimo
nustatymus, pvz., VAIZDO ĮRAŠAS arba SULĖTINTAS VAIZDAS. Eikite žemyn, tada pasirinkite
nustatymus, kuriuos norite keisti.
Vaizdo įrašo nustatymai

Dydis



Peržiūrėti




1080p esant 30 kps
1080p esant 60 kps
720p esant 60 kps
720p esant 120 kps
Plotis
Normalus

Sulėtinto vaizdo nustatymai
 1080p esant 2x greičiui
Dydis
 720p esant 4x greičiui
 WVGA esant 6x greičiui
Peržiūrėti




Plotis
Normalus




4k esant 15 kps
2,7k esant 30 kps

Kino nustatymai
Dydis

Laiko greitinimo nustatymai
 4k esant 15 kps
Dydis
 4k esant 30 kps
 1080p esant 15 kps
 1080p esant 30 kps
Intervalas



1 sek., 5 sek., 10 sek., 15 sek., 30 sek., 60 sek.
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Nuotraukų nustatymai
Jei norite pasirinkti nuotraukų režimą, naudokite nuotraukų nustatymus. Pasirinkę režimą galite
pasirinkti atitinkamo nuotraukų režimo nustatymus. Nustatymus galite keisti naudodami „TomTom
Bandit“ arba programą mobiliesiems.
Kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, į NUSTATYMŲ meniu ir pasirinkite NUOTRAUKOS. Eikite į
dešinę, kad pasirinktumėte režimą, pvz., SERIJA, tada pasirinkite nustatymus, kuriuos norite
pakeisti.
ĮPRASTINIAI nustatymai


16 MP

Dydis




8 MP
16 MP

Serija




Iki 10 nuotraukų per 1 sek.
Iki 10 nuotraukų per 2 sek.

Dydis
SERIJOS nustatymai

Vaizdo nustatymai
Naudodami vaizdo nustatymus galite pasirinkti scenos apšvietimą ir vaizdo pasukimą. Šiuos
nustatymus galite pritaikyti visiems vaizdo įrašo ar nuotraukų režimams.
Kameros būsenos rodinyje eikite žemyn į NUSTATYMŲ meniu ir pasirinkite VAIZDAS. Eikite į dešinę,
kad pasirinktumėte vieną iš toliau išvardytų nustatymų.
Patarimas: vaizdo nustatymus galite pasiekti tik „TomTom Bandit“.
Scena
 Automatinis (numatytasis). Pasirinkus šį nustatymą kameros išlaikymas automatiškai koreguojama pagal apšvietimą.
 Šviesa. Pasirinkus šį nustatymą kameros išlaikymas pritaikomas ryškiam apšvietimui.
 Naktis. Pasirinkus šį nustatymą kameros išlaikymas pritaikomas silpnam apšvietimui.
Pasukimas
Kamera darytus vaizdo įrašus ir nuotraukas galite pasukti daugiausiai 180 laipsnių kampu. Tai leidžia
kamerą montuoti apverstą.

„TomTom Bandit“ būsena
Kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, kad atidarytumėte rodinį NUSTATYMAI. Pasirinkite
BŪSENA, tada eikite į dešinę.
Būsenos rodinys rodoma toliau pateikta informacija.



Baterija – „TomTom Bandit“ baterijos įkrovos lygis. Įkraukite „Batt-Stick“ raktą. Būsena
rodoma, jei įkrovos lygis žemas.
Saugykla – kiek laisvos vietos liko „TomTom Bandit“ saugykloje.
Patarimas: jei nepakanka vietos, „Batt-Stick“ raktą prijunkite prie kompiuterio ir perkelkite
failų.



QuickGPS – „QuickGPSFix“ informacijos būsena kameroje „TomTom Bandit“.
„QuickGPSFix“ padeda „TomTom Bandit“ greitai rasti tikslią vietą, kad galėtumėte pradėti
treniruotis. Jei kameroje „TomTom Bandit“ norite automatiškai naujinti „QuickGPSFix“ informaciją, „TomTom Bandit“ prijunkite prie programos mobiliesiems. „QuickGPSFix“ informacija
galioja tris dienas po jos atsisiuntimo.
Šie simboliai naudojami „QuickGPSFix“ būsenai rodyti.
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„TomTom Bandit“ „QuickGPSFix“ informacija atnaujinta.

„TomTom Bandit“ „QuickGPSFix“ informacija pasenusi. Jei kameroje
„TomTom Bandit“ esanti „QuickGPSFix“ informacija yra pasenusi,
kamera vis tiek veiks kaip įprasta. Tačiau pradedant veiklą gali ilgiau
trukti atnaujintos GPS informacijos gavimas.



Versija – „TomTom Bandit“ programinės įrangos versija. Šios informacijos gali reikėti, kai
kreipiatės į klientų aptarnavimo skyrių.
Serijos numeris – „TomTom Bandit“ serijos numeris.

„TomTom Bandit“ įjungimas ir išjungimas
„TomTom Bandit“ galima įjungti, išjungti ir nustatyti budėjimo režimu. „TomTom Bandit“ galite
įjungti ir išjungti tik „TomTom Bandit“ mygtukais.

„TomTom Bandit“ įjungimas
Kad įjungtumėte „TomTom Bandit“, 2 sekundes spauskite „TomTom Bandit“ galinėje dalyje esantį
PALEIDIMO mygtuką. Pasirodo „TomTom“ logotipas, sumirksi raudonos LED lemputės ir suskamba
įjungimo garsas. Jei „Batt-Stick“ rakte nėra „microSD“ kortelės, įrenginys paprašys įdėti atminties
kortelę, kad būtų galima įjungti „TomTom Bandit“.
Jei „TomTom Bandit“ veikia budėjimo režimu, paspauskite valdymo mygtuką, kad pažadintumėte
„TomTom Bandit“.
„TomTom Bandit“ lieka įjungta toliau pateiktomis sąlygomis.




„TomTom Bandit“ įrašo vaizdą arba jūs fotografuojate.
Naudojate ekraną, kad nustatytumėte „TomTom Bandit“.
„TomTom Bandit“ valdote mobiliuoju telefonu, naudodami „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ ryšį.

„TomTom Bandit“ išjungimas
Kad išjungtumėte kamerą, 2 sekundes spauskite „TomTom Bandit“ priekinėje dalyje esantį
SUSTABDYMO mygtuką. Sumirksi raudonos LED lemputės ir suskamba išjungimo garsas.
Jei baterijos įkrova tampa per maža „TomTom Bandit“ automatiškai išsijungia.
Budėjimo režimas
Jei „TomTom Bandit“ nenaudojama kelias minutes, kamera automatiškai persijungia į budėjimo
režimą (kad būtų taupoma energija).
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„TomTom Bandit“ galite pažadinti paspausdami valdymo mygtuką, nuotolinio valdymo pultu arba
programa mobiliesiems. Jei paspausite PALEIDIMO mygtuką, „TomTom Bandit“ pradės įrašyti vaizdą
ar fotografuoti, priklausomai nuo nustatyto režimo.
Po dviejų valandų veikimo budėjimo režimu „TomTom Bandit“ išsijungia.

Prisijungimas prie programos mobiliesiems
Programą mobiliesiems galėsite paleisti tik tada, kai išmanųjį telefoną prijungsite prie „TomTom
Bandit“ naudodami „Wi-Fi“.
Patarimas: taikoma tik „iOS“. Jei išmaniajame telefone įgalinta technologija „Bluetooth Smart“
(BLE), programa mobiliesiems automatiškai įjungia ir išjungia „Wi-Fi“ ryšį. Jei „Wi-Fi“ ryšys tam
tikrą laiką nenaudojamas, jis išjungiamas.
Vykdykite šiuos veiksmus, kad „TomTom Bandit“ prijungtumėte prie išmaniojo telefono, ir paleiskite
programą mobiliesiems:
1. Įjunkite „TomTom Bandit“.
2. Kameros būsenos rodinio viršuje įjunkite „TomTom Bandit“ „Wi-Fi“ ryšį.
Ekrane rodomas „Wi-Fi“ ryšio pavadinimas ir slaptažodis.
3. Išmaniajame telefone eikite į „Wi-Fi“ nustatymų rodinį ir tinklų sąraše pasirinkite „TomTom
Bandit“ „Wi-Fi“ ryšį.
4. Įveskite „TomTom Bandit“ ekrane rodomą slaptažodį.
Telefonas prisijungia prie „TomTom Bandit“. „TomTom Bandit“ ekrane rodomas tekstas
Prijungta prie įrenginio.
5. Paleiskite programą mobiliesiems.
Programa mobiliesiems pradeda veikti ir rodomas Vaizdo ieškiklio rodinys.

„TomTom Bandit“ nustatymas iš naujo
Kad iš naujo nustatytumėte „TomTom Bandit“, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
„TomTom Bandit“ kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, kad atidarytumėte rodinį NUSTATYMAI.
Pasirinkite PAGRINDINIAI, tada pasirinkite PARINKTYS.
Pasirinkite NUSTATYTI IŠ NAUJO, kad pasirinktumėte iš dviejų nustatymo iš naujo parinkčių:


Funkcija IŠ NAUJO NUSTATYTI VISKĄ iš naujo įjungia „TomTom Bandit“ gamyklinius nustatymus
ir iš naujo paleidžia „TomTom Bandit“.
Pastaba: nustatant iš naujo „microSD“ kortelėje saugomos nuotraukos ir vaizdo įrašai
nepašalinami.



Funkcija IŠ NAUJO NUSTATYTI „WI-FI“ sugeneruoja naują „Wi-Fi“ naudotojo vardą ir
slaptažodį.

Kameros programinės įrangos atnaujinimas
Jei norite gauti naujinimus, kamerą „TomTom Bandit“ pirmiausia užregistruokite „TomTom
MySports“ paskyroje naudodami programą mobiliesiems arba Bandit Studio.
Toliau pateikti keli būdai, kaip įdiegti naujinimus kameroje „TomTom Bandit“.



Naujinimus įdiekite tiesiai kameroje „TomTom Bandit“ naudodami programą mobiliesiems.
Naujinimus iš „Bandit Studio“ perkelkite į „Batt-Stick“ raktą, tada „Batt-Stick“ raktą įdėkite į
„TomTom Bandit“.

Naujinimus įdiekite naudodami programą mobiliesiems.
1. Išmanųjį telefoną prijunkite prie „TomTom Bandit“ naudodami „Wi-Fi“ ryšį.
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2. Atidarykite „Bandit“ programą mobiliesiems.
Jei yra naujinimas, jis bus fone siunčiamas į „TomTom Bandit“. Kai naujinimas bus paruoštas
įdiegti, programoje bus pateiktas pranešimas.
Patarimas: jei norite sužinoti, ar „TomTom Bandit“ įdiegta naujausia programinė įranga,
pasirinkite programos meniu mygtuką, tada pasirinkite Kameros būsena. Jei kameros programinė įranga yra naujausia, šalia kameros programinės įrangos versijos rodomas žalias
kryžiukas.
3. Iš naujo paleiskite „TomTom Bandit“.
4. Jei norite įdiegti naujinimą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Naujinimų diegimas naudojant „Bandit Studio“
1. Įsitikinkite, kad „Bandit“ baterijos įkrova pakankama.
2. „Batt-Stick“ raktą išimkite iš „TomTom Bandit“.
3. Kompiuteryje paleiskite „Bandit Studio“.
1. „Batt-Stick“ rakto USB jungtį įstatykite į kompiuterio USB lizdą.
2. „Bandit Studio“ pasirinkite nustatymų meniu mygtuką.
Jei yra naujinimas, ekrane, šalia kameros programinės aparatinės įrangos versijos, rodomas
tekstas Naujinti.
3. Pasirinkite Naujinti.
Programa mobiliesiems naujinimą persiunčia į „Batt-Stick“.
4. „Batt-Stick“ raktą įstatykite į „TomTom Bandit“.
5. Įjunkite „TomTom Bandit“.
6. Jei norite įdiegti naujinimą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

„QuickGPSFix“ naujinimai
„TomTom Bandit“ naudoja „QuickGPSFix“ padėčiai nustatyti toliau nurodytose situacijose.




Kamera „TomTom Bandit“ nebuvo naudota ilgą laiką.
Kamera „TomTom Bandit“ į GPS aprėpties zoną nepateko ilgiau kaip savaitę.
Kamera „TomTom Bandit“ iš naujo įjungiama nuo ankstesnės nustatytos padėties nutolus
daugiau kaip 500 km.

„QuickGPSFix“ sudaro informacija apie palydovo padėtis, pagal kurias TomTom Bandit gali greičiau
nustatyti jūsų padėtį.
Patarimas: „QuickGPSFix“ informaciją automatiškai atnaujinama programoje mobiliesiems.

„TomTom Bandit“ priežiūra
Jei kamerą naudojate dažnai, rekomenduojame kartą per savaitę ją valyti.
Svarbu: jei išimate „Batt-Stick“ raktą ar nuimate objektyvo dangtelį, stenkitės, kad į „TomTom
Bandit“ ir „Batt-Stick“ raktą nepatektų nešvarumų ar vandens. „Batt-Stick“ raktą išimkite arba
objektyvo dangtelį nuimkite tik švarioje ir sausoje aplinkoje.



Kamera valykite drėgnu audeklu. Tepalus ar nešvarumus pašalinkite muilo tirpalu. Jei kamera
labai nešvari, nuplaukite ją šaltu ar drungnu vandeniu.
Objektyvo dangtelį ir objektyvą valykite specialiai tam skirtu audeklu ir purškalu.
Patarimas: objektyvą ir objektyvo dangtelį galite valyti iš mikropluošto pagamintu „TomTom“
kameros dėklu.



Saugokite kamerą nuo stiprių cheminių medžiagų, pvz., benzino, valiklių, acetono, alkoholio ir
vabzdžių repelento. Cheminės medžiagos gali pažeisti kameros sandariklius, korpusą ir apdailą.
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Kamerą „TomTom Bandit“ panaudoję vandenyje, ją paskalaukite švariu vandeniu ir ją
nusausinkite minkštu audiniu. Atidarykite išorinį „Batt-Stick“ rakto kontaktų dangtelį ir sausai
nuvalykite kontaktus bei dangtelį.

Vaizdo įrašų ir nuotraukų pašalinimas ir atminties kortelės formatavimas
Galite visus ar pavienius vaizdo įrašus ir nuotraukas pašalinti iš „microSD“ kortelės arba šią kortelę
formatuoti.




PAŠALINTI – ši parinktis iš „microSD“ kortelės pašalina paskutinį įrašytą vaizdo įrašą ar
nuotrauką.
PAŠALINTI VISUS – ši parinktis iš „microSD“ kortelės pašalina visus vaizdo įrašus, nuotraukas ir
jutiklio duomenis, tačiau nepašalina duomenų, kurie yra kitame aplanke.
FORMATUOTI SD – ši parinktis formatuoja „microSD“ kortelę ir iš jos pašalina visus duomenis.

Paskutinio įrašyto vaizdo įrašo ar nuotraukos pašalinimas
1. NUSTATYMŲ meniu pasirinkite PAGRINDINIAI, tada pasirinkite SAUGYKLA.
2. Pasirinkite PAŠALINTI, tada pasirinkite TAIP.
Pašalinamas paskutinis įrašytas vaizdo įrašas ar nuotrauka.
Visų vaizdo įrašų ir nuotraukų pašalinimas
1. NUSTATYMŲ meniu pasirinkite PAGRINDINIAI, tada pasirinkite SAUGYKLA.
2. Pasirinkite PAŠALINTI VISUS.
3. Pasirinkite TAIP.
Pašalinami visi vaizdo įrašai ir nuotraukos.
Atminties kortelės formatavimas
Svarbu – formatuojant atminties kortelę, iš jos pašalinami VISI duomenys.
1. NUSTATYMŲ meniu pasirinkite PAGRINDINIAI, tada pasirinkite SAUGYKLA.
2. Pasirinkite FORMATUOTI SD.
3. Pasirinkite TAIP.
Formatuojama „microSD“ kortelė ir pašalinami visi duomenys.

Prieiga prie vaizdo įrašų ir nuotraukų
Vaizdo įrašai, nuotraukos ir ypatingi momentai saugomi atminties kortelėje, kuri yra „Batt-Stick“
rakte. Vaizdo pasakojimą pagal nuotraukas ir ypatingus momentus lengviausia kurti naudojant
„Bandit“ programą mobiliesiems arba „Bandit Studio“.
„Bandit“ programa mobiliesiems prisijungia prie „TomTom Bandit“ naudodama „Wi-Fi“ ryšį. Šia
programa galite kurti ir tiesiai iš kameros įkelti vaizdo pasakojimus keliaudami.
„Bandit Studio“ diegiama kompiuteryje. „Batt-Stick“ raktą turite išimti iš „TomTom Bandit“ ir
įstatyti „Batt-Stick“ USB jungtį į kompiuterio USB lizdą.
Pastaba: kai „Batt-Stick“ raktas prijungtas prie kompiuterio, vaizdo įrašus ir nuotraukas galite
pasiekti failų naršyklėje.

Metrikos peržiūra „TomTom Bandit“
Kai įrašote vaizdą ar fotografuojate, eikite į dešinę nuo kameros būsenos rodinio, kad
peržiūrėtumėte metrikos rodinį. Eikite į viršų ar apačią, kad peržiūrėtumėte įvairią metriką, pvz.,
širdies dažnio matuoklio metriką. Dar kartą eikite į dešinę, kad pasirinktumėte jutiklio ar įrenginio
pateiktą metriką.
Rodomos dvi metrikos, kurios priklauso nuo naudojamo režimo. Po kiekviena metrika esantis tekstas
nurodo, kokia informacija rodoma.
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Toliau pateikti metrikos pavyzdžiai.




SD kortelė – likusios minutės rodomos ekrano viršuje, įrašų minutės rodomos ekrano apačioje.
Greičio režimas – maksimalus greitis rodomas ekrano viršuje, esamas greitis rodomas ekrano
apačioje.
Širdies dažnis – maksimalus širdies dažnis rodomas ekrano viršuje, esamas širdies dažnis
rodomas ekrano apačioje (naudojant pasirenkamą širdies dažnio matuoklį.
Pastaba: „TomTom Bandit“ įrengti integruotieji jutikliai, kurie įrašo metriką, kuri saugoma
vaizdo įrašo faile. Šios metrikos negalite peržiūrėti naudodami „TomTom Bandit“.
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Išorinių įrenginių naudojimas
Įprastinio laikiklio montavimas
Naudodami įprastinio laikiklio montavimo rinkinį, kamerą „TomTom Bandit“ galite pritvirtinti prie
šalmo ar kito lygaus ar šiek tiek lenkto paviršiaus. Pateikti lygiam ir lenktam paviršiui pritaikyti
įprastiniai laikikliai.
Patarimas: papildomi laikikliai teikiami kaip priedai.
Patarimas: jei norite „TomTom Bandit“ sumontuoti ant vairo, naudokite pasirenkamą dviračio
laikiklį.
Patarimas: „TomTom Bandit“ galite sumontuoti ir apverstą. Kad vaizdą pasuktumėte 180 laipsnių
kampu, nustatykite vaizdo nustatymo PASUKIMAS vertę 180.
1. Prieš montuodami laikiklį raskite geriausią vietą kamerai „TomTom Bandit“.
Laikiklį tvirtinkite tik ant lygaus ir kieto paviršiaus. Laikiklio nepavyks patikimai pritvirtinti prie
akyto, grublėto ar minkšto paviršiaus.
Jei „TomTom Bandit“ norite pritvirtinti įvairiu kampu arba ant šalmo kairės ar dešinės pusės,
„TomTom Bandit“ pagrindą galite pasukti daugiau kaip 180 laipsnių kampu aplink kamerą.
Patarimas: jei norite nustatyti tinkamą „TomTom Bandit“ vaizdą, naudokite programos mobiliesiems tiesioginį vaizdo ieškiklį.

2. Nuvalykite plotą, kuriame norite montuoti įprastinį laikiklį.
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Vaškas, tepalai, nešvarumai ir drėgmė blogina klijavimą, dėl to sukibimas bus silpnas. Įsitikinkite, kad plotas visiškai sausas.

3. Įsitikinkite, kad laikiklis nukreiptas į tinkamą pusę, taip pat, kad paviršius sausas ir kad
temperatūra yra kambario temperatūros lygio; tada pritvirtinkite laikiklį. Laikiklį tvirtai
prispauskite prie paviršiaus.
Laikiklio nepavyks patikimai pritvirtinti, jei montuosite esant drėgmei ir šalčiui.
4. Laukite 24 valandas, kol klijai suveiks.
5. Ant laikiklio pritvirtinkite „TomTom Bandit“. Įsitikinkite, kad „TomTom Bandit“ laikosi tvirtai.
Svarbu: prieš kiekvieną veiklą įsitikinkite, kad kamera „TomTom Bandit“ saugi. Reguliariai
tikrinkite, ar saugiai pritvirtintas laikiklis. Jei užsiimdami atitinkama veikla galite patirti
smūgių ar vibraciją, pritvirtinkite dirželį, kad nepamestumėte „TomTom Bandit“, jei
neišlaikytų laikiklis.

360 laipsnių kampu sukamo laikiklio montavimas
Naudodami 360 laipsnių kampu sukamo laikiklio montavimo rinkinį, kamerą „TomTom Bandit“ galite
pritvirtinti prie šalmo ar kito lygaus ar šiek tiek lenkto paviršiaus. Pateikti lygiam ir lenktam
paviršiui pritaikyti laikiklių pagrindai. Sumontavę šį laikiklį galite lengvai reguliuoti „TomTom
Bandit“ kryptį ir kampą.
Patarimas: papildomi laikikliai teikiami kaip priedai.
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Patarimas: jei norite „TomTom Bandit“ sumontuoti ant vairo, naudokite pasirenkamą dviračio
laikiklį.
Patarimas: „TomTom Bandit“ galite sumontuoti ir apverstą. Kad vaizdą pasuktumėte 180 laipsnių
kampu, nustatykite vaizdo nustatymo PASUKIMAS vertę 180.
1. Prieš montuodami laikiklį raskite geriausią vietą kamerai „TomTom Bandit“.
Laikiklį tvirtinkite tik ant lygaus ir kieto paviršiaus. Laikiklio nepavyks patikimai pritvirtinti prie
akyto, grublėto ar minkšto paviršiaus.
Jei „TomTom Bandit“ norite pritvirtinti įvairiu kampu arba ant šalmo kairės ar dešinės pusės,
„TomTom Bandit“ pagrindą galite pasukti daugiau kaip 180 laipsnių kampu aplink „TomTom
Bandit“.
Patarimas: jei norite nustatyti tinkamą „TomTom Bandit“ vaizdą, naudokite programos mobiliesiems tiesioginį vaizdo ieškiklį.

2. Nuvalykite plotą, kuriame norite montuoti laikiklį.
Vaškas, tepalai, nešvarumai ir drėgmė blogina klijavimą, dėl to sukibimas bus silpnas. Įsitikinkite, kad plotas visiškai sausas.

3. Jei paviršius sausas, o temperatūra kambario temperatūros lygio, pritvirtinkite laikiklio
pagrindą. Laikiklio pagrindą tvirtai prispauskite prie paviršiaus.
Laikiklio pagrindo nepavyks patikimai pritvirtinti, jei montuosite esant drėgmei ir šalčiui.
4. Laukite 24 valandas, kol klijai suveiks.

38

5. Ant laikiklio pagrindo pritvirtinkite su laikiklį. Paspauskite „TomTom Bandit“ plokštelę, kad
sukamą laikiklį užfiksuotumėte ant pagrindo.

6. Prie 360 kampu sukamo laikiklio pritvirtinkite „TomTom Bandit“. Įsitikinkite, kad „TomTom
Bandit“ laikosi tvirtai.

7. Sureguliuokite „TomTom Bandit“ padėtį, tada paspauskite sukamo laikiklio fiksatorių, kad
užfiksuotumėte sukamą laikiklį.
Patarimas: jei norite nustatyti tinkamą „TomTom Bandit“ vaizdą, naudokite programos mobiliesiems tiesioginį vaizdo ieškiklį.
Svarbu: prieš kiekvieną veiklą įsitikinkite, kad kamera „TomTom Bandit“ saugi. Reguliariai
tikrinkite, ar saugiai pritvirtintas laikiklis. Jei užsiimdami atitinkama veikla galite patirti
smūgių ar vibraciją, pritvirtinkite dirželį, kad nepamestumėte „TomTom Bandit“, jei
neišlaikytų laikiklis.
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Dviračiui skirto laikiklio naudojimas
Naudodami pasirenkamo dviračiui skirto laikiklio montavimo rinkinį, kamerą „TomTom Bandit“
galite pritvirtinti prie dviračio vairo ar kitų panašaus dydžio vamzdžio formos dalių.

Dviračiui skirtą laikiklį tvirtinkite tik ant švaraus ir sauso paviršiaus. Vaškas, tepalai, nešvarumai ir
drėgmė blogina suspaudimą, dėl to laikiklis juda.
Tvirtai rankomis priveržkite dviračio laikiklio veržiklius. „TomTom Bandit“ pritvirtinkite prie
dviračio laikiklio, tada sureguliuokite „TomTom Bandit“ padėtį, kad įrašytumėte tinkamą vaizdą.
Patarimas: jei norite nustatyti tinkamą „TomTom Bandit“ vaizdą, naudokite programos mobiliesiems tiesioginį vaizdo ieškiklį.
Patarimas: „TomTom Bandit“ galite sumontuoti ir apverstą. Kad vaizdą pasuktumėte 180 laipsnių
kampu, nustatykite vaizdo nustatymo PASUKIMAS vertę 180.
Šešiakampiu raktu dar šiek tiek priveržkite veržiklius. Nepriveržkite veržiklių per stipriai, nes galite
pažeisti dviračio laikiklį.
Svarbu: prieš kiekvieną veiklą įsitikinkite, kad kamera „TomTom Bandit“ saugi. Reguliariai
tikrinkite, ar saugiai pritvirtintas laikiklis. Jei užsiimdami atitinkama veikla galite patirti smūgių ar
vibraciją, pritvirtinkite dirželį, kad nepamestumėte „TomTom Bandit“, jei neišlaikytų laikiklis.
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Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
Nuotolinio valdymo pultu galite pradėti ir sustabdyti įrašymą ir neautomatiškai vaizdo įraše
pažymėti ypatingų momentų. Nuotolinio valdymo pultą naudokite, kai negalite lengvai ar saugiai
pasiekti „TomTom Bandit“.

Nuotolinio valdymo pultą galite laikyti rankoje arba galite jį pritvirtinti lengvai pasiekiamoje
vietoje.
Pastaba: nuotolinio valdymo pultas prie „TomTom Bandit“ prisijungia naudodamas „Bluetooth
Smart“ ryšį ir jį vienu metu galima naudoti tik su viena kamera „TomTom Bandit“.
Nuotolinio valdymo prijungimas
1. „TomTom Bandit“ kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, kad atidarytumėte NUSTATYMŲ
meniu.
2. Pasirinkite BENDRIEJI, tada eikite į dešinę.
3. Pasirinkite PRIJUNGTI, tada eikite į dešinę.
4. Pasirinkite NUOTOLINIS, tada eikite į dešinę.
5. Eikite aukštyn arba žemyn, kad jį įjungtumėte.
6. Nuotolinio valdymo pulte 3 sekundes spauskite ĮJUNGIMO mygtuką, kol LED lemputė tris kartus
sumirksės žalia šviesa.
Nuotolinio valdymo pultas prijungtas prie „TomTom Bandit“.
Patarimas: programos mobiliesiems tiesioginį vaizdo ieškiklį galite naudoti kaip nuotolinio valdymo
pultą.
Nuotolinio valdymo pultu vienu metu galima valdyti tik vieną kamerą. Jei nuotolinio valdymo pultą
norite susieti su kita kamera, vykdykite pirmiau pateiktas instrukcijas, nuotolinio valdymo pultą
laikydami kitos kameros aprėpties zonoje.
Vaizdo įrašymas naudojant nuotolinio valdymo pultą

Jei norite įjungti nuotolinio valdymo pultą, 3 sekundes spauskite PALEIDIMO mygtuką (2 mygtukas),
kol LED lemputė (3) tris kartus sumirksės žalia šviesa.
Paspauskite PALEIDIMO mygtuką (2 mygtukas), kad pradėtumėte įrašymą. LED lemputė (3) sumirksės
vieną kartą.
Jei vaizdo įraše norite pažymėti ypatingą momentą, paspauskite PALEIDIMO mygtuką (2 mygtukas).
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Paspauskite ĮJUNGIMO mygtuką (1 mygtukas), kad sustabdytumėte įrašymą. LED lemputė (3)
sumirksės vieną kartą.
Nuotolinio valdymo pulto dirželiai ir laikikliai
Nuotolinio valdymo pulto riešo dirželis apsukamas aplink pliką riešą. Siekiant pailginti riešo dirželį,
kad jį būtų galima apsukti aplink žieminės striukės rankovę, pvz., užsiimant žiemos sportu, galima
naudoti pailgintą dirželį. Dirželiais nuotolinio valdymo pultą taip pat galima tvirtinti prie vairo
rankenos, asmenukių lazdos ar kitoje tinkamoje vietoje.
Pastaba: nuotolinio valdymo pultas praleidžia purslus ir jo negalima nardinti į vandenį.
Nuotolinio valdymo pulto baterijos keitimas
Nuotolinio valdymo pulte naudojama diskinė baterija CR2032.
Kad pakeistumėte bateriją, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
1. Nuotolinio valdymo pulto mygtuką pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir jį nuimkite nuo juodo
pagrindo.
2. Moneta prieš laikrodžio rodyklę šiek tiek pasukite baterijos dangtelį, kol jis atsilaisvins, tada jį
nuimkite.
3. Atsargiai išimkite bateriją.
4. Įdėkite naują bateriją.
5. Uždėkite dangtelį ir moneta pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kol dangtelis užsifiksuos.
6. Nuotolinio valdymo pulto mygtuką laikrodžio rodyklės kryptimi užsukite ant juodo pagrindo.

Objektyvo dangtelių naudojimas
Standartinis baltas objektyvo dangtelis (IPX7) apsaugo nuo purslų. Jei „TomTom Bandit“ norite
naudoti po vandeniu iki 40 m gylyje (5 atm) arba ant vandens, pvz., plaukdami banglente, naudokite
pasirenkamą juodą nardymui skirtą objektyvo dangtelį (IPX8).
Pastaba: naudojant nardymui skirtą juodą objektyvo dangtelį (IPX8), mikrofonas ir barometras
uždengiami ir neveiks su šiuo objektyvo dangteliu.
Kad nuimtumėte objektyvo dangtelį, paspauskite atleidimo mygtuką ir objektyvo dangtelį pasukite
prieš laikrodžio rodyklę.
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Kad pritvirtintumėte objektyvo dangtelį ant „TomTom Bandit“ objektyvo, jį uždėkite ir sukite
laikrodžio rodyklės kryptimi.

Svarbu: kai objektyvo dangtelio nenaudojate, jį laikykite dėkle.
Svarbu: kad nepažeistumėte „TomTom Bandit“ objektyvo, „TomTom Bandit“ niekada nenaudokite
be objektyvo dangtelio.
Svarbu: Objektyvo dangtelį ir objektyvą valykite specialiai tam skirtu audeklu ir purškalu.
Svarbu: Patikrinkite, ar ant objektyvo dangtelio ir „Batt-Stick“ rakto tarpiklių nėra nešvarumų, ar
jie nepažeisti ir neįskilę. Dėl nešvarumų ir įskilimų gali pratekėti skysčio, kuris gali pažeisti
„TomTom Bandit“.
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Jutiklių pridėjimas
Apie jutiklius
„TomTom Bandit“ naudoja jutiklius ir jų duomenis įrašo kartu su vaizdo įrašų failais. Todėl
peržiūrėdami vaizdo įrašą galite lengvai rasti žymeklius.
Pastaba: „TomTom Bandit“ vaizdo įrašų failuose saugomi visi jutiklio duomenys.
Su „TomTom Bandit“ galite naudoti dviejų tipų jutiklius.
Integruotieji jutikliai
Daugiau informacijos apie integruotuosius jutiklius žr. skyriuje Kameros jutikliai.
Išoriniai jutikliai
Išoriniai jutikliai yra išoriniai įrenginiai, kuriuos galite susieti su „TomTom Bandit“ ir gauti
papildomos informacijos apie savo veiklą.
Naudodami „Bluetooth Smart“ (BLE) ryšį, galite prijungti išorinį širdies dažnio matuoklį. Šis jutiklis
matuoja širdies dažnį, kai sportuojate ar užsiimate kita veikla. Išorinis „TomTom“ širdies dažnio
matuoklis teikiamas kaip priedas.
„TomTom Bandit“ prie išorinių jutiklių prisijungia prasidėjus įrašymui. Sustabdžius įrašymą jutiklis
atjungiamas.

„TomTom Bandit“ jutikliai
Kameroje „TomTom Bandit“ įrengti integruotieji jutikliai, kurie įrašo toliau pateiktą metriką.
Greitis.

Perkrova.

Maksimalus greitėjimas.

Maksimalus lėtėjimas.

Maksimalus pasukimas.

Maksimalus vertikalus greitis.

Širdies dažnis, kurį pateikia širdies dažnio matuoklis.

Neautomatinis ypatingų momentų žymėjimas.

44

Taip pat įrašoma GPS vieta.
Metrikos duomenys saugomi vaizdo įrašuose; jie rodomi kaip vaizdo įrašo ypatingi momentai
programoje mobiliesiems arba „Bandit Studio“ ir į vaizdo pasakojimą įterpiami kaip persidengiantys
elementai.
Kad veiklos duomenys būtų įvairesni, galite naudoti išorinius jutiklius, pvz., širdies dažnio matuoklį.
Prie „TomTom Bandit“ galite prijungti išorinį mono mikrofoną.

Širdies dažnio matuoklis
Jei su „TomTom Bandit“ norite naudoti išorinį „TomTom“ širdies dažnio matuoklį, vykdykite toliau
pateiktus veiksmus.
1. Matuoklį pritvirtinkite prie juostos.

2. Aplink krūtinės ląstą apsijuoskite juostą, kad matuoklis būtų šiek tiek aukščiau krūtinkaulio
apačios.
Įsitikinkite, kad matuoklį uždėjote tinkama puse – prieš jus esantis asmuo turi matyti teisingai
parašytą žodį „TomTom“.

Patarimas: prieš apsijuosdami juostą aplink krūtinę, sudrėkinkite juostos vidinėje pusėje
esančius jutiklius. Dėl to matuoklis geriau užfiksuos širdies plakimą.
3. „TomTom Bandit“ kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, kad atidarytumėte rodinį
NUSTATYMAI.
4. Pasirinkite PAGRINDINIAI, tada pasirinkite PRIJUNGTI.
5. Pasirinkite JUTIKLIAI, tada eikite į dešinę.
6. Pasirinkite ŠIRDIS, tada eikite į dešinę, kad jį įjungtumėte.
7. Kai pradedate užsiimti aktyvia veikla, „TomTom Bandit“ prisijungia prie matuoklio ir ekrano
viršuje pasirodo širdies piktograma.

Jei „TomTom Bandit“ prie matuoklio prisijungia pirmą kartą ir aptinka daugiau kaip vieną
matuoklį, „TomTom Bandit“ nežino, prie kurio matuoklio prisijungti. Eikite į vietą „TomTom
Bandit“ aprėpties zonoje, kurioje nėra kitų matuoklių.
Jei vieną kartą prisijungėte prie matuoklio, kamera „TomTom Bandit“ visada prisijungs prie
matuoklio.
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Išorinį širdies dažnio matuoklį galite naudoti ir su kitais įrenginiais bei programomis, kuriuose veikia
„Bluetooth Smart“ ryšys. Daugiau informacijos žr. atitinkamo įrenginio ar programos dokumentacijoje.
Jei norite pakeisti matuoklio bateriją CR2032, moneta atidarykite matuoklio galinę dalį. Baterija
turi būti perdirbta ar tinkamai pašalinta pagal vietos įstatymus ir reglamentus.
Pastaba: „TomTom“ širdies dažnio matuoklis nėra nepralaidus vandeniui.
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Vaizdo įrašymas
Apie vaizdo įrašymą
Naudodami „TomTom Bandit“ vaizdą galite įrašyti toliau pateiktais režimais.





VAIZDO ĮRAŠAS – naudodami šį režimą galite daryti įprastinius aukštos kokybės vaizdo įrašus.
SULĖTINTAS VAIZDAS – šiuo režimu įrašomi sulėtinti aukštos kokybės vaizdo įrašai.
LAIKO GREITINIMAS – šiuo režimu vaizdo įrašai sukuriami iš pagreitintų vaizdo įrašų, kurie
nufilmuoti nustatytais intervalais.
KINAS – labai aukštos kokybės vaizdo įrašų režimas, skirtas vaizdo įrašų profesionalams.

Galite pasirinkti režimą naudodami „TomTom Bandit“ valdymo mygtuką arba galite naudoti
programą mobiliesiems.
Kiekvienas vaizdo įrašo režimas turi savo nustatymus.

Vaizdo įrašymas
Vaizdo įrašymą galite pradėti ar sustabdyti naudodami „TomTom Bandit“, taip pat naudodami
nuotolinio valdymo pultą arba programą mobiliesiems.
Patarimas: vaizdo įraše galite neautomatiškai pažymėti ypatingų momentų.
Pastaba: jei „TomTom Bandit“ prijungtas prie programos mobiliesiems, šią programą galite
naudoti tik „TomTom Bandit“ nustatymams pakeisti.
Vaizdo įrašymas naudojant tik „TomTom Bandit“ arba nuotolinio valdymo pultą
1. Paspauskite „TomTom Bandit“ arba nuotolinio valdymo pulto PALEIDIMO mygtuką.

„TomTom Bandit“ supypsi ir mirksi raudonos LED lemputės – tai reiškia, kad įrašymas
prasidėjo.

„TomTom Bandit“ ekrane rodomas įrašymo laikas ir vaizdo įrašo režimas.
Patarimas: Jei norite pamatyti, kiek laiko dar galite įrašinėti, „TomTom Bandit“ ekrane eikite
į dešinę. Likęs laikas priklauso nuo laisvos vietos „microSD“ kortelėje ir pasirinkto vaizdo įrašo
režimo.
2. Jei įrašydami vaizdą norite neautomatiškai vaizdo įraše pažymėti ypatingų momentų, dar kartą
paspauskite PALEIDIMO mygtuką.
3. Paspauskite SUSTABDYMO mygtuką, kad sustabdytumėte įrašymą.

„TomTom Bandit“ supypsi ir raudonos LED lemputės nustoja mirksėti.
4. Redaguokite ir įkelkite vaizdo įrašus naudodami programą mobiliesiems arba „Bandit Studio“.
Įrašykite vaizdą naudodami programą mobiliesiems.
1. Programą mobiliesiems prijunkite prie „TomTom Bandit“.
2. Paspauskite „TomTom Bandit“ PALEIDIMO mygtuką arba programoje mobiliesiems esantį įrašymo
mygtuką.

„TomTom Bandit“ supypsi ir mirksi raudonos LED lemputės – tai reiškia, kad įrašymas
prasidėjo.

„TomTom Bandit“ ekrane rodomas įrašymo laikas ir vaizdo įrašo režimas.
3. Jei įrašydami norite vaizdo įraše neautomatiškai pažymėti ypatingų momentų, paspauskite
„TomTom Bandit“ PALEIDIMO mygtuką arba programoje esantį ypatingo momento mygtuką.
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4. Paspauskite „TomTom Bandit“ SUSTABDYMO mygtuką arba programoje mobiliesiems esantį
įrašymo mygtuką, kad sustabdytumėte įrašymą.

„TomTom Bandit“ supypsi ir raudonos LED lemputės nustoja mirksėti.
5. Redaguokite ir įkelkite vaizdo įrašus naudodami programą mobiliesiems.

Vaizdo įrašo ypatingi momentai
Ypatingi momentai vaizdo įraše pažymimi vykstant įrašymui. Ypatingas momentas yra jaudinanti
aktyvios veiklos vaizdo įrašo vieta, pvz., didelis greitis, šuolis ar nuostabus vaizdas. Šias vietas galite
peržiūrėti vėliau ir pridėti prie vaizdo pasakojimo. Vaizdo įraše gali būti daug ypatingų momentų.
Naudodami ypatingus momentus galite lengvai atkurti vaizdo įrašą, sukurti vaizdo pasakojimą ir
bendrinti vaizdo įrašą per programą mobiliesiems ar „Bandit Studio“. Ypatingi momentai rodomi
atskirai nuo vaizdo įrašo, kuriame jie pažymėti. Ypatingas momentas yra 6 sekundžių trukmės vaizdo
įrašo dalis.
Ypatingi momentai vaizdo įraše pažymimi naudojant integruotųjų jutiklių ar išorinių jutiklių
pateikiamus duomenis, taip pat neautomatiškai, siekiant pažymėti labiausiai jaudinančias aktyvios
veiklos akimirkas. Pagal integruotųjų ir išorinių jutiklių duomenis pateikiami ypatingi momentai
pažymimi automatiškai.
Patarimas: vaizdo įraše ypatingą momentą galite pažymėti ir tada, kai įrašą peržiūrite programoje mobiliesiems arba „Bandit Studio“; taip pat galite nustatyti ypatingo momento padėtį ir
rodymo trukmę.
Toliau pateikti ypatingų momentų simboliai.
Greitis.

Perkrova.

Maksimalus greitėjimas.

Maksimalus lėtėjimas.

Maksimalus pasukimas.

Maksimalus vertikalus greitis.

Širdies dažnis, kurį pateikia širdies dažnio matuoklis.

Neautomatinis ypatingų momentų žymėjimas.
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Neautomatinis ypatingo momento žymėjimas
Jei vyksta kas nors jaudinančio ar įsimintino, prieš tą įvykį ar po jo, atitinkamame vaizdo įraše galite
neautomatiškai pažymėti ypatingą momentą.
Kai vyksta kas nors, ko nenustato automatinio žymėjimo funkcija, pvz., atsiveria gražus vaizdas,
vyksta svarbiausi kelionės įvykiai ar bendraujate su draugais, atitinkamame vaizdo įraše galite
neautomatiškai pažymėti ypatingą momentą.
Patarimas: vaizdo įraše ypatingą momentą galite pažymėti ir tada, kai įrašą peržiūrite programoje mobiliesiems arba „Bandit Studio“; taip pat galite nustatyti ypatingo momento padėtį ir
rodymo trukmę.
Jei įrašydami vaizdą norite neautomatiškai pažymėti ypatingą momentą, paspauskite „TomTom
Bandit“ ar nuotolinio valdymo pulto PALEIDIMO mygtuką arba programoje mobiliesiems esantį
ypatingo momento mygtuką.

Jei kamerą „TomTom Bandit“ naudojate be programos mobiliesiems, neautomatiškai pažymėjus
ypatingą vietą ekrane rodoma žvaigždutė ir tekstas Naujas ypatingas momentas.
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Fotografavimas
Apie fotografavimą
Naudodami „TomTom Bandit“ nuotraukas galite daryti toliau pateiktais režimais.



Įprastinis – daromos pavienės nuotraukos.
Serija – per labai trumpą laiką padaroma nuotraukų serija.

Galite pasirinkti režimą naudodami „TomTom Bandit“ valdymo mygtuką arba galite naudoti
programą mobiliesiems.
Kiekvienas nuotraukų režimas turi savo nustatymus.
Nuotraukų režimo apžvalga
Režimas

Raiška

Fiksavimo greitis

Apžvalgos laukas

ĮPRASTINIS

16 MP

Pavienė nuotrauka

Plotis

16 MP

10 nuotraukų per 1
sek.
10 nuotraukų per 2
sek.

Plotis

8 MP

10 nuotraukų per 1
sek.
10 nuotraukų per 2
sek.

Plotis

SERIJA

SERIJA

Nuotraukos išsaugomos JPEG formatu.

Pavienių nuotraukų darymas
Nuotraukas galite daryti naudodami „TomTom Bandit“, taip pat naudodami nuotolinio valdymo pultą
arba programą mobiliesiems.
Jei norite daryti pavienes nuotraukas, pasirinkite režimą ĮPRASTINIS tiesiogiai kameroje „TomTom
Bandit“ arba naudodami programą mobiliesiems.
Pastaba: jei „TomTom Bandit“ prijungtas prie programos mobiliesiems, šią programą galite
naudoti tik „TomTom Bandit“ nustatymams pakeisti.
Nuotraukų darymas naudojant tik „TomTom Bandit“ arba nuotolinio valdymo pultą
1. „“ nuotraukų nustatymuose pasirinkite ĮPRASTINISTomTom Bandit
2. Paspauskite „TomTom Bandit“ arba nuotolinio valdymo pulto PALEIDIMO mygtuką.

„TomTom Bandit“ supypsi ir mirksi raudonos LED lemputės – tai reiškia, kad nuotrauka
daroma.

Nuotrauką išsaugojus „TomTom Bandit“ dar kartą supypsi.

„TomTom Bandit“ ekrane rodomas padarytų nuotraukų skaičius.
Patarimas: jei norite pamatyti, kiek laiko dar galite įrašinėti vaizdą arba kiek nuotraukų dar
galite padaryti „TomTom Bandit“ ekrane eikite į dešinę. Likęs laikas priklauso nuo laisvos
vietos „microSD“ kortelėje ir pasirinkto nuotraukų režimo.
3. Redaguokite ir įkelkite nuotraukas naudodami programą mobiliesiems arba „Bandit Studio“.
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Fotografuokite naudodami programą mobiliesiems.
1. Programą mobiliesiems prijunkite prie „TomTom Bandit“.
2. Programoje mobiliesiems pasirinkite Pavienė nuotrauka.
3. Paspauskite „TomTom Bandit“ PALEIDIMO mygtuką arba programoje mobiliesiems esantį įrašymo
mygtuką.

„TomTom Bandit“ supypsi ir mirksi raudonos LED lemputės – tai reiškia, kad nuotrauka
daroma.

Nuotrauką išsaugojus „TomTom Bandit“ dar kartą supypsi.
4. Redaguokite ir įkelkite nuotraukas naudodami programą mobiliesiems.

Nuotraukų serijos darymas
Nuotraukų seriją galite daryti naudodami „TomTom Bandit“, taip pat naudodami nuotolinio valdymo
pultą arba programą mobiliesiems.
Jei norite daryti nuotraukų seriją, pasirinkite režimą ĮPRASTINIS tiesiogiai kameroje „TomTom
Bandit“ arba naudodami programą mobiliesiems.
Pastaba: jei „TomTom Bandit“ prijungtas prie programos mobiliesiems, šią programą galite
naudoti tik „TomTom Bandit“ nustatymams pakeisti.
Nuotraukų serijos darymas naudojant tik „TomTom Bandit“ arba nuotolinio valdymo pultą
1. Paspauskite „TomTom Bandit“ arba nuotolinio valdymo pulto PALEIDIMO mygtuką.

„TomTom Bandit“ supypsi ir mirksi raudonos LED lemputės – tai reiškia, kad nuotraukų serija
daroma.

Nuotraukų seriją išsaugojus „TomTom Bandit“ dar kartą supypsi.

„TomTom Bandit“ ekrane rodomas padarytų nuotraukų skaičius.
Patarimas: Jei norite pamatyti, kiek laiko dar galite įrašinėti, „TomTom Bandit“ ekrane eikite
į dešinę. Likęs laikas priklauso nuo laisvos vietos „microSD“ kortelėje ir pasirinkto nuotraukų
režimo.
2. Redaguokite ir įkelkite nuotraukas naudodami programą mobiliesiems arba „Bandit Studio“.
Darykite nuotraukų seriją naudodami programą mobiliesiems.
1. Programą mobiliesiems prijunkite prie „TomTom Bandit“.
2. Paspauskite „TomTom Bandit“ PALEIDIMO mygtuką arba programoje mobiliesiems esantį įrašymo
mygtuką.

„TomTom Bandit“ supypsi ir mirksi raudonos LED lemputės – tai reiškia, kad nuotraukų serija
daroma.

Nuotraukų seriją išsaugojus „TomTom Bandit“ dar kartą supypsi.
3. Redaguokite ir įkelkite nuotraukas naudodami programą mobiliesiems.
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Nustatymai
Apie nustatymus
Pastaba: nustatymus keisti galite ir naudodami išmaniajame telefone esančią programą mobiliesiems.
Jei norite pakeisti dažnai naudojamus nustatymus, pvz., „TomTom Bandit“ režimą, kameros būsenos
rodinyje eikite į dešinę.
Kad pasiektumėte kitus nustatymus, kuriuos keisti gali prireikti rečiau, naudokite nustatymų meniu.
Šie nustatymai lemią bendrąjį „TomTom Bandit“ funkcionavimą ir yra naudojami reguliuojant visų
nuotraukų ir vaizdo įrašo režimus.
Kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, kad atidarytumėte NUSTATYMŲ meniu. Nustatymų meniu
rodomi toliau pateikti elementai.
VAIZDO ĮRAŠAS arba NUOTRAUKOS. Šiais nustatymais reguliuojami pasirinkti nuotraukų ar
vaizdo įrašo režimai.
BENDRIEJI. Šie nustatymai lemia bendrąjį kameros funkcionavimą
BŪSENA. Šiame rodinyje rodoma kameros bendroji būsena.





Apie „Bluetooth“
„TomTom Bandit“ naudoja „Bluetooth Smart“ versiją „Bluetooth 4.0“, kuri dar vadinama „Bluetooth
Low Energy“ arba BLE.
BLE paskirtis.
1.
2.
3.
4.

Ryšys su išoriniais jutikliais, kurie palaiko BLE.
Ryšys su nuotolinio valdymo pultu.
„TomTom Bandit“ pažadinimas naudojant nuotolinio valdymo pultą.
„TomTom Bandit“ „Wi-Fi“ ryšio įjungimas išmaniuoju telefonu, kai „TomTom Bandit“
neprijungtas ar sunkiai pasiekiamas. (Taikoma tik „Apple iOS“.)

Pastaba: kameroje „TomTom Bandit“ „Bluetooth“ ryšys visada įjungtas.

Apie „Wi-Fi“ ryšį
Kam naudojamas „Wi-Fi“ ryšys?
„Wi-Fi“ ryšys naudojamas kamerai „TomTom Bandit“ prijungti prie išmaniojo telefono. Programa
mobiliesiems „Wi-Fi“ ryšį naudoja, kad galėtumėte prisijungti prie vaizdo ieškiklio, leisti vaizdo
įrašus ir nuotraukas, kurti vaizdo pasakojimą ir bendrinti mediją.
„Wi-Fi“ ryšio įjungimas
Patarimas: taikoma tik „iOS“. Jei išmaniajame telefone įgalinta technologija „Bluetooth Smart“
(BLE), programa mobiliesiems automatiškai įjungia ir išjungia „Wi-Fi“ ryšį. Jei „Wi-Fi“ ryšys tam
tikrą laiką nenaudojamas, jis išjungiamas.
Vykdykite šiuos veiksmus, kad „TomTom Bandit“ prijungtumėte prie išmaniojo telefono, ir paleiskite
programą mobiliesiems:
1. Įjunkite „TomTom Bandit“.
2. Kameros būsenos rodinio viršuje įjunkite „TomTom Bandit“ „Wi-Fi“ ryšį.
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Ekrane rodomas „Wi-Fi“ ryšio pavadinimas ir slaptažodis.
3. Išmaniajame telefone eikite į „Wi-Fi“ nustatymų rodinį ir tinklų sąraše pasirinkite „TomTom
Bandit“ „Wi-Fi“ ryšį.
4. Įveskite „TomTom Bandit“ ekrane rodomą slaptažodį.
Telefonas prisijungia prie „TomTom Bandit“. „TomTom Bandit“ ekrane rodomas tekstas
Prijungta prie įrenginio.
5. Paleiskite programą mobiliesiems.
Programa mobiliesiems pradeda veikti ir rodomas Vaizdo ieškiklio rodinys.

Apie „QuickGPSFix“
„TomTom Bandit“ naudoja „QuickGPSFix“ padėčiai nustatyti toliau nurodytose situacijose.




Kamera „TomTom Bandit“ nebuvo naudota ilgą laiką.
Kamera „TomTom Bandit“ į GPS aprėpties zoną nepateko ilgiau kaip savaitę.
Kamera „TomTom Bandit“ iš naujo įjungiama nuo ankstesnės nustatytos padėties nutolus
daugiau kaip 500 km.

„QuickGPSFix“ sudaro informacija apie palydovo padėtis, pagal kurias TomTom Bandit gali greičiau
nustatyti jūsų padėtį.
Patarimas: „QuickGPSFix“ informaciją automatiškai atnaujinama programoje mobiliesiems.

Pagrindiniai nustatymai
Pagrindiniai nustatymai lemia bendrąjį „TomTom Bandit“ funkcionavimą.

Prisijungimas
Pastaba: nustatymus keisti galite ir naudodami išmaniajame telefone esančią programą mobiliesiems.
„TomTom Bandit“ kameros būsenos rodinyje eikite į dešine, kad atidarytumėte NUSTATYMŲ meniu.
Pasirinkite PAGRINDINIAI, tada pasirinkite PRIJUNGTI.
Šiuos nustatymus naudokite, kad „TomTom Bandit“ prijungtumėte prie išmaniojo telefono,
nuotolinio valdymo pulto ar išorinio jutiklio.

Telefonas - Nustatymai - Kamera
Programą mobiliesiems galėsite paleisti tik tada, kai išmanųjį telefoną prijungsite prie „TomTom
Bandit“ naudodami „Wi-Fi“.
Patarimas: taikoma tik „iOS“. Jei išmaniajame telefone įgalinta technologija „Bluetooth Smart“
(BLE), programa mobiliesiems automatiškai įjungia ir išjungia „Wi-Fi“ ryšį. Jei „Wi-Fi“ ryšys tam
tikrą laiką nenaudojamas, jis išjungiamas.
Vykdykite šiuos veiksmus, kad „TomTom Bandit“ prijungtumėte prie išmaniojo telefono, ir paleiskite
programą mobiliesiems:
1. Įjunkite „TomTom Bandit“.
2. Kameros būsenos rodinio viršuje įjunkite „TomTom Bandit“ „Wi-Fi“ ryšį.
Ekrane rodomas „Wi-Fi“ ryšio pavadinimas ir slaptažodis.
3. Išmaniajame telefone eikite į „Wi-Fi“ nustatymų rodinį ir tinklų sąraše pasirinkite „TomTom
Bandit“ „Wi-Fi“ ryšį.
4. Įveskite „TomTom Bandit“ ekrane rodomą slaptažodį.
Telefonas prisijungia prie „TomTom Bandit“. „TomTom Bandit“ ekrane rodomas tekstas
Prijungta prie įrenginio.
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5. Paleiskite programą mobiliesiems.
Programa mobiliesiems pradeda veikti ir rodomas Vaizdo ieškiklio rodinys.

Nuotolinio valdymo pultas
Nuotolinio valdymo pultu galite pradėti ir sustabdyti įrašymą ir neautomatiškai vaizdo įraše
pažymėti ypatingų momentų. Nuotolinio valdymo pultą naudokite, kai negalite lengvai ar saugiai
pasiekti „TomTom Bandit“.

Nuotolinio valdymo pultą galite laikyti rankoje arba galite jį pritvirtinti lengvai pasiekiamoje
vietoje.
Pastaba: nuotolinio valdymo pultas prie „TomTom Bandit“ prisijungia naudodamas „Bluetooth
Smart“ ryšį ir jį vienu metu galima naudoti tik su viena kamera „TomTom Bandit“.
Nuotolinio valdymo prijungimas
1. „TomTom Bandit“ kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, kad atidarytumėte NUSTATYMŲ
meniu.
2. Pasirinkite BENDRIEJI, tada eikite į dešinę.
3. Pasirinkite PRIJUNGTI, tada eikite į dešinę.
4. Pasirinkite NUOTOLINIS, tada eikite į dešinę.
5. Eikite aukštyn arba žemyn, kad jį įjungtumėte.
6. Nuotolinio valdymo pulte 3 sekundes spauskite ĮJUNGIMO mygtuką, kol LED lemputė tris kartus
sumirksės žalia šviesa.
Nuotolinio valdymo pultas prijungtas prie „TomTom Bandit“.
Patarimas: programos mobiliesiems tiesioginį vaizdo ieškiklį galite naudoti kaip nuotolinio
valdymo pultą.

Jutikliai
Galite prijungti, tada įjungti ir išjungti išorinį jutiklį, pvz., širdies dažnio matuoklį.
Širdies dažnio matuoklio ar kito jutiklio veikimą galite patikrinti ir nepradėję veiklos. Žr. toliau
pateiktą šio skyriaus potemę Širdies dažnio matuoklio bandymas.
Jutiklio prijungimas ir įjungimas
1. „TomTom Bandit“ kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, kad atidarytumėte NUSTATYMŲ
meniu.
2. Pasirinkite BENDRIEJI, tada eikite į dešinę.
3. Pasirinkite PRIJUNGTI, tada eikite į dešinę.
4. Pasirinkite JUTIKLIAI, tada eikite į dešinę.
5. Pasirinkite ŠIRDIS, tada eikite į dešinę, po to aukštyn ar žemyn, kad jį įjungtumėte.
Jutiklio išjungimas
Vykdykite pirmiau nurodytus veiksmus, bet vykdydami 5 veiksmą pasirinkti IŠJUNGTI.
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Širdies dažnio matuoklio bandymas
Širdies dažnio matuoklio ar kito jutiklio veikimą galite patikrinti ir nepradėję veiklos. Vykdykite
toliau nurodytus veiksmus.
1. „TomTom Bandit“ kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, kad atidarytumėte NUSTATYMŲ
meniu.
2. Pasirinkite BENDRIEJI, tada eikite į dešinę.
3. Pasirinkite PRIJUNGTI, tada eikite į dešinę.
4. Pasirinkite JUTIKLIAI, tada eikite į dešinę.
5. Pasirinkite ŠIRDIS, tada eikite į dešinę.
Pamatysite nustatymus ĮJUNGTA, IŠJUNGTA arba IŠORINIS. Jei nustatymas yra ĮJUNGTA, bus
rodoma dpm; tai reiškia, kad širdies dažnis matuojamas dūžiais per minutę.
Tada iš karto pamatysite širdies dažnį arba mirksinčius brūkšnelius, kurie reiškia, kad laikrodis
ieško širdies dažnio jutiklio.
Patarimas: kai aptinkamas širdies dažnis, ekranas būna aktyvus dar 30 sekundžių, jei
norėtumėte iš karto pradėti veiklą.

Išorinis mikrofonas
Galite prijungti, tada įjungti ir išjungti pasirenkamą „TomTom Bandit“ išorinį mikrofoną. Išorinis
mikrofonas užtikrins geresnę garso kokybę nei integruotasis mikrofonas.
Išorinio mikrofono prijungimas
1. Kad išorinį mikrofoną prijungtumėte prie „TomTom Bandit“, vykdykite su mikrofonu pateiktas
instrukcijas.
2. „TomTom Bandit“ kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, kad atidarytumėte NUSTATYMŲ
meniu.
3. Pasirinkite BENDRIEJI, tada eikite į dešinę.
4. Pasirinkite PRIJUNGTI, tada eikite į dešinę.
5. Pasirinkite IŠOR MIK, tada eikite į dešinę, po to aukštyn ar žemyn, kad jį įjungtumėte.
Išorinio mikrofono išjungimas
Vykdykite pirmiau nurodytus veiksmus, bet vykdydami 5 veiksmą pasirinkti IŠJUNGTI.

Kamera
Pastaba: nustatymus keisti galite ir naudodami išmaniajame telefone esančią programą mobiliesiems.
„TomTom Bandit“ kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, kad atidarytumėte NUSTATYMŲ meniu.
Pasirinkite PAGRINDINIAI, tada pasirinkite KAMERA.
Naudodami šiuos nustatymus galite nustatyti pagrindines „TomTom Bandit“ parinktis, pvz., kalbą ir
matavimo vienetus.

Kalba
Kad pasirinktumėte „TomTom Bandit“ meniu ir pranešimų kalbą, pasirinkite KALBA .

Vienetai
Pasirinkite VIENETAI ir matavimo vienetų sistemą KM (metrinė) arba Mylios (britų).

Signalas
Pasirinkite SIGNALAS ir „TomTom Bandit“ signalizatoriaus nustatymą: ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI.
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Kai kameros „TomTom Bandit“ nematote, pvz., kai ji pritvirtinta prie šalmo, signalizatorius
praneša, kada „TomTom Bandit“ pradeda ir baigia įrašymą, kada įjungiamas ar išjungiamas
maitinimas; signalizatorius taip pat supypsi, kai pateikiamas pranešimas.
Jei įrašant reikalinga tyla, pvz., kai esate laukinėje gamtoje, signalizatorių gali būti pravartu
išjungti.
Pastaba: šis nustatymas nereguliuoja vaizdo įrašo metu įrašomo garso.

APŠVIETIMAS
Pasirinkite ekrano apšvietimo funkciją APŠVIETIMAS ir ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI.
Patarimas: jei norite taupyti baterijos energiją, išjunkite ekrano apšvietimą.

Nustatymas iš naujo
Pasirinkite NUSTATYTI IŠ NAUJO, kad pasirinktumėte iš dviejų nustatymo iš naujo parinkčių:


Funkcija IŠ NAUJO NUSTATYTI VISKĄ iš naujo įjungia „TomTom Bandit“ gamyklinius nustatymus
ir iš naujo paleidžia „TomTom Bandit“.
Pastaba: nustatant iš naujo „microSD“ kortelėje saugomos nuotraukos ir vaizdo įrašai
nepašalinami.



Funkcija IŠ NAUJO NUSTATYTI „WI-FI“ sugeneruoja naują „Wi-Fi“ naudotojo vardą ir
slaptažodį.

Saugykla
Naudodami SAUGYKLOS nustatymus galite iš „microSD“ kortelės pašalinti elementus ir šią atminties
kortelę formatuoti.
Paskutinio failo pašalinimas
Pasirinkus šią parinktį pašalinamas tik paskutinis įrašytas ir „microSD“ kortelėje saugomas failas,
kuris buvo įrašytas po paskutinio „TomTom Bandit“ įjungimo. Jei po paskutinio „TomTom Bandit“
įjungimo joks failas nesaugomas, joks failas ir nepašalinamas.
1. „TomTom Bandit“ kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, kad atidarytumėte NUSTATYMŲ
meniu.
2. Pasirinkite PAGRINDINIAI, tada pasirinkite SAUGYKLA.
3. Pasirinkite PAŠALINTI PASKUTINĮ.
Visų nuotraukų ir vaizdo įrašų pašalinimas
Pasirinkus šią parinktį iš „microSD“ kortelės pašalinami visi vaizdo įrašai ir nuotraukos, padaryti
naudojant „TomTom Bandit“.
1. „TomTom Bandit“ kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, kad atidarytumėte NUSTATYMŲ
meniu.
2. Pasirinkite PAGRINDINIAI, tada pasirinkite SAUGYKLA.
3. Pasirinkite PAŠALINTI VISUS.
Atminties kortelės formatavimas
Pasirinkus šią parinktį formatuojama „microSD“ kortelė.
Svarbu – formatuojant „microSD“ kortelę pašalinami visi joje saugomi failai.
Pastaba: kai „microSD“ kortelė formatuojama naudojant „TomTom Bandit“, jos pavadinimą
nustato „TomTom Bandit“ (pvz., „TOMTOMCAM“) ir šio pavadinimo pakeisti negalite.
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1. „TomTom Bandit“ kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, kad atidarytumėte NUSTATYMŲ
meniu.
2. Pasirinkite PAGRINDINIAI, tada pasirinkite SAUGYKLA.
3. Pasirinkite FORMATUOTI SD.

Skrydžio režimas
Įjungus skrydžio ar lėktuvo režimą, kameros ekrane rodoma lėktuvo piktograma ir išjungiamas
„Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšys.
Kameroje „TomTom Bandit“ pasirinkite skrydžio / lėktuvo REŽIMĄ ir nustatymą: ĮJUNGTI arba
IŠJUNGTI.

Apie
Rodinyje Apie pateikiami „TomTom Bandit“ taikomi standartai ir teisinė informacija.
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„Batt-Stick“ raktas
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Apie „Batt-Stick“ raktą
„Batt-Stick“ raktas užtikrina „TomTom Bandit“ maitinimą ir teikia saugyklą visiems jūsų vaizdo
įrašams ir nuotraukoms. „Batt-Stick“ raktą įdėjus į „TomTom Bandit“ ir užfiksavus, jis tampa
nepralaidus vandeniui.
„Batt-Stick“ rakte yra „TomTom Bandit“ baterija ir „microSD“ kortelė. „Batt-Stick“ raktui įkrauti ir
failams į kompiuterį perkelti naudojama USB jungtis. Taip pat yra pasirenkamam maitinimo laidui
skirta išorinė jungtis.
Svarbu: jei išimate „Batt-Stick“ raktą ar nuimate objektyvo dangtelį, stenkitės, kad į „TomTom
Bandit“ ir „Batt-Stick“ raktą nepatektų nešvarumų ar vandens. „Batt-Stick“ raktą išimkite arba
objektyvo dangtelį nuimkite tik švarioje ir sausoje aplinkoje.
Patarimas: papildomi „Batt-Stick“ raktai teikiami kaip priedai. Nešiokitės papildomų „Batt-Stick“
raktų, kad užtikrintumėte tinkamą „TomTom Bandit“ maitinimą. Kai „Batt-Stick“ rakto nenaudojate, jį visada laikykite uždengę vandeniui nepralaidžiu dangteliu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Batt-Stick“ fiksatorius.
„TomTom Bandit“ jungtis.
„microSD“ kortelės lizdas.
USB 3.0 jungtis, skirta įkrauti ir duomenims perduoti.
Jungtis su guminiu dangteliu, skirta pasirenkamam maitinimo laidui ir išoriniam garso laidui.
„TomTom Bandit“ ĮJUNGIMO, PALEIDIMO ir neautomatinio ypatingo momento žymėjimo
mygtukas.
7. „Batt-Stick“ sandariklis.
8. Baterijos įkrovos indikatorius.
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„Batt-Stick“ rakto išėmimas
Jei norite įdėti atminties kortelę ar naudoti kitą „Batt-Stick“ raktą, turite išimti „Batt-Stick“ raktą.
Jei norite įkrauti „Batt-Stick“ raktą ir perkelti failus į kompiuterį, galite naudoti šio rakto USB
jungtį.
Svarbu: jei išimate „Batt-Stick“ raktą ar nuimate objektyvo dangtelį, stenkitės, kad į „TomTom
Bandit“ ir „Batt-Stick“ raktą nepatektų nešvarumų ar vandens. „Batt-Stick“ raktą išimkite arba
objektyvo dangtelį nuimkite tik švarioje ir sausoje aplinkoje.
Jei norite išimti „Batt-Stick“ raktą, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
1. Paspauskite „Batt-Stick“ rakto fiksatorių.

2. Laikydami fiksatorių, dangtelį sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol pamatysite du viename lygyje
esančius taškus.
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3. Išimkite „Batt-Stick“ raktą.
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„Batt-Stick“ rakto montavimas
„Batt-Stick“ rakto įdėjimas
Svarbu: jei išimate „Batt-Stick“ raktą ar nuimate objektyvo dangtelį, stenkitės, kad į „TomTom
Bandit“ ir „Batt-Stick“ raktą nepatektų nešvarumų ar vandens. „Batt-Stick“ raktą išimkite arba
objektyvo dangtelį nuimkite tik švarioje ir sausoje aplinkoje.
Jei norite įdėti „Batt-Stick“ raktą, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
1. „Batt-Stick“ raktą įdėkite į kamerą.

2. Įsitikinkite, kad du taškai yra viename lygyje ir arti vienas kito.
Svarbu: jei įdėję „Batt-Stick“ raktą matote tik vieną tašką, nesukite jo. Kad tinkamai
įdėtumėte „Batt-Stick“ raktą, jis turi būti atlaisvintas.
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3. „Batt-Stick“ raktą pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad jį užfiksuotumėte kameroje.

„Batt-Stick“ rakto atlaisvinimas
Jei norite atlaisvinti „Batt-Stick“ raktą, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
1. Spausdami „Batt-Stick“ rakto fiksatorių sukite raktą prieš laikrodžio rodyklę.

2. Kai fiksatoriaus kairėje pamatysite tašką ir rodyklę, galite įdėti „Batt-Stick“ raktą (kaip
nurodyta pirmiau).
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„TomTom Bandit“ įkrovimas
„TomTom Bandit“ galite įkrauti dviem būdais.
„Batt-Stick“ rakto įkrovimas naudojant USB lizdą
Svarbu: jei išimate „Batt-Stick“ raktą ar nuimate objektyvo dangtelį, stenkitės, kad į „TomTom
Bandit“ ir „Batt-Stick“ raktą nepatektų nešvarumų ar vandens. „Batt-Stick“ raktą išimkite arba
objektyvo dangtelį nuimkite tik švarioje ir sausoje aplinkoje.
1. „Batt-Stick“ raktą išimkite iš „TomTom Bandit“.
2. „Batt-Stick“ rakto USB jungtį įstatykite į kompiuterio USB lizdą ar standartinį sieninį USB
įkroviklį.
Patarimas: įkraunant „Batt-Stick“ raktą LED lemputės rodo įkrovos lygį ir viena LED lemputė
mirksi.

3. Jei norite matyti „Batt-Stick“ rakto įkrovos lygį, iš lizdo išimkite USB jungtį ir paspauskite
ĮJUNGIMO mygtuką.
Įkrovos lygį rodo LED lemputės.
4. Pasibaigus įkrovimui „Batt-Stick“ raktą įstatykite į „TomTom Bandit“.
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„TomTom Bandit“ įkrovimas naudojant pasirenkamą maitinimo laidą
1. Nuimkite „Batt-Stick“ rakto galinėje dalyje esančios jungties dangtelį.

Patarimas: „Batt-Stick“ rakto iš „TomTom Bandit“ išimti nebūtina.
2. Maitinimo laidą prijunkite prie „Batt-Stick“ rakto jungties ir USB lizdo.
Baterijos įkrovos lygis rodomas ekrane BŪSENA, NUSTATYMŲ meniu.
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Atminties kortelės įstatymas
Nuotraukos ir vaizdo įrašai saugomi „microSD“ kortelėje, kuri yra „Batt-Stick“ rakte. Naudokite 10
ar aukštesnės klasės „microSD“ kortelę. Patvirtintų suderintų „microSD“ kortelių sąrašas pateiktas
tomtom.com/support.
Pastaba: jei įdėsite „microSD“ kortelę, kuri per lėtai veikia su „TomTom Bandit“, „TomTom
Bandit“ pateiks pranešimą, kuriame būsite paprašyti naudoti suderinamą „microSD“ kortelę.
Patarimas: „microSD“ kortelės per ilgesnį laiką gali susidėvėti ir jas užpildžius jų veikimas gali
suprastėti. Reguliariai formatuokite „microSD“ korteles, kad jos veiktų tinkamai.
Svarbu: jei išimate „Batt-Stick“ raktą ar nuimate objektyvo dangtelį, stenkitės, kad į „TomTom
Bandit“ ir „Batt-Stick“ raktą nepatektų nešvarumų ar vandens. „Batt-Stick“ raktą išimkite arba
objektyvo dangtelį nuimkite tik švarioje ir sausoje aplinkoje.
1. „Batt-Stick“ raktą išimkite iš „TomTom Bandit“.
2. „microSD“ kortelę įdėkite į „Batt-Stick“ rakto atminties kortelės lizdą.
Svarbu: „microSD“ kortelę reikia įdėti kontaktus atsukus į viršų.

3. „Batt-Stick“ raktą įstatykite į „TomTom Bandit“.
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Duomenų perkėlimas iš „Batt-Stick“
Nuotraukos ir vaizdo įrašai saugomi „microSD“ kortelėje, kuri yra „Batt-Stick“ rakte. Vaizdo įrašus,
nuotraukas ir ypatingus momentus patogiausia peržiūrėti naudojant „Bandit“ programą mobiliesiems
ir „Bandit Studio“.
Jei „microSD“ kortelėje norite atlaisvinti vietos, „Batt-Stick“ esančius vaizdo įrašus ir nuotraukas
galite perkelti į kompiuterį ir juos žiūrėti „Bandit Studio“.
1. „Batt-Stick“ raktą išimkite iš „TomTom Bandit“.
2. „Batt-Stick“ rakto USB jungtį įstatykite į kompiuterio USB lizdą.
3. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkymo programą.
„TomTom Bandit“ kompiuterio failų sistemoje rodomas kaip keičiamasis diskas.
4. Vaizdo įrašai ir nuotraukos pateikti DCIM aplanke.
5. Failus perkelkite į kompiuterį.
Patarimas: nepamirškite padaryti failų atsarginių kopijų.
6. „Batt-Stick“ raktą įstatykite į „TomTom Bandit“.
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„Bandit“ programa
mobiliesiems
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Apie „TomTom Bandit“ programą mobiliesiems
„TomTom Bandit“ programa mobiliesiems leidžia paprastai peržiūrėti vaizdo įrašus bei nuotraukas ir
sukurti vaizdo pasakojimą po nuotykių praėjus vos kelioms minutėms.
Programą mobiliesiems taip pat galite naudoti „TomTom Bandit“ vaizdo įrašo ir nuotraukų režimams
keisti, įrašymui paleisti ir sustabdyti bei nuotraukoms daryti.
Naudodami programą mobiliesiems galite prisijungti prie „TomTom MySports“ paskyros. Tada
galėsite užregistruoti „TomTom Bandit“ ir gauti programinės įrangos bei „QuickGPSFix“ naujinimus.
Pastaba: „TomTom Bandit“ programą mobiliesiems galite naudoti tik tada, jei kamera „TomTom
Bandit“ prijungta prie išmaniojo telefono naudojant „Wi-Fi“ ryšį.
„TomTom Bandit“ programą mobiliesiems galite nemokamai atsisiųsti iš įprastos internetinės
programų parduotuvės arba apsilankę tomtom.com/cam.
Palaikomos operacinės sistemos
„TomTom Bandit“ programą mobiliesiems galite naudoti sistemoje „Apple iOS7“ naujesnėse
versijose, taip pat sistemoje „Android 4.4“ ir naujesnėse versijose.
Svarbu: dėl kai kurių operacinių sistemų apribojimų tam tikros programos mobiliesiems funkcijos kai
kuriose operacinėse sistemose negalimos.
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Prisijungimas prie programos mobiliesiems
Programą mobiliesiems galėsite paleisti tik tada, kai išmanųjį telefoną prijungsite prie „TomTom
Bandit“ naudodami „Wi-Fi“.
Patarimas: taikoma tik „iOS“. Jei išmaniajame telefone įgalinta technologija „Bluetooth Smart“
(BLE), programa mobiliesiems automatiškai įjungia ir išjungia „Wi-Fi“ ryšį. Jei „Wi-Fi“ ryšys tam
tikrą laiką nenaudojamas, jis išjungiamas.
Vykdykite šiuos veiksmus, kad „TomTom Bandit“ prijungtumėte prie išmaniojo telefono, ir paleiskite
programą mobiliesiems:
1. Įjunkite „TomTom Bandit“.
2. Kameros būsenos rodinio viršuje įjunkite „TomTom Bandit“ „Wi-Fi“ ryšį.
Ekrane rodomas „Wi-Fi“ ryšio pavadinimas ir slaptažodis.
3. Išmaniajame telefone eikite į „Wi-Fi“ nustatymų rodinį ir tinklų sąraše pasirinkite „TomTom
Bandit“ „Wi-Fi“ ryšį.
4. Įveskite „TomTom Bandit“ ekrane rodomą slaptažodį.
Telefonas prisijungia prie „TomTom Bandit“. „TomTom Bandit“ ekrane rodomas tekstas
Prijungta prie įrenginio.
5. Paleiskite programą mobiliesiems.
Programa mobiliesiems pradeda veikti ir rodomas Vaizdo ieškiklio rodinys.
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Prisijunkite prie „TomTom MySports“
Kai prisijungsite prie „TomTom MySports“ ir užregistruosite „TomTom Bandit“, iš „TomTom“ gausite
programinės įrangos ir „QuickGPSFix“ naujinimus.
Prie „TomTom MySports“ galite prisijungti naudodami esamą paskyrą arba galite sukurti naują
paskyrą.
1.
2.
3.
4.

Meniu pasirinkite Nustatymai.
Pasirinkite Prisijungti.
Įveskite esamos paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį arba sukurkite naują paskyrą.
Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis užregistruokite „TomTom Bandit“ ir
gaukite naujinimus.
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Atsijungimas nuo programos mobiliesiems
„TomTom Bandit“ galite atjungti nuo programos mobiliesiems toliau nurodytais būdais.



Kameroje „TomTom Bandit“ eikite į dešinę, į rodinį ATJUNGTI, tada eikite į kairę ir pasirinkite
TAIP.
Mobiliajame telefone išjunkite programą mobiliesiems.

„TomTom Bandit“ „Wi-Fi“ ryšys išjungtas. Išmanusis telefonas vėl prisijungs prie jūsų zonoje
pasiekiamo „Wi-Fi“ ryšio.
Pastaba: programos mobiliesiems negalite naudoti, jei nėra „Wi-Fi“ ryšio su „TomTom Bandit“.
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Kas rodoma ekrane
Kai „TomTom Bandit“ programa mobiliesiems įsijungia, rodomas vaizdo ieškiklis.

1. Meniu mygtukas.
Pasirinkite šį mygtuką, kad atidarytumėte meniu. Naudodami meniu galite atidaryti Biblioteką,
sukurti vaizdo pasakojimą ir keisti programos mobiliesiems nustatymus.
2. Tiesioginis vaizdo ieškiklis.
Tiesioginiame vaizdo ieškiklyje rodomas tiesioginis vaizdas iš „TomTom Bandit“. Naudokite šį
vaizdą, kad vaizdo įrašą ar nuotrauką suformatuotumėte, kai kamera „TomTom Bandit“ pritvirtinta taip, kad jūs jos nematote, arba yra sunkiai pasiekiamoje vietoje.
Patarimas: jei vaizdo ieškiklį norite žiūrėti viso ekrano režimu, išmanųjį telefoną pasukite
horizontaliai. Vaizdo ir nuotraukų nustatymai nerodomi viso ekrano režimu.
3. Nuotolinio valdymo pulto mygtukas.
Šiuo mygtuku paleidžiama ir sustabdoma kamera „TomTom Bandit“.
4. Vaizdo įrašo ypatingo momento žymėjimo mygtukas.
Šiuo mygtuku veiksmo vaizdo įraše galite neautomatiškai pažymėti ypatingų momentų. Naudodami ypatingus momentus galite lengvai sukurti vaizdo pasakojimą.
Pastaba: automatinis ypatingų momentų žymėjimas visada įjungtas.
5. Vaizdo įrašo ir nuotraukų nustatymai.
Naudodami šiuos nustatymus galite keisti vaizdo įrašo ir nuotraukų režimus bei nustatymus.
6. „TomTom Bandit“ informacija.
Informacijos rodinyje pateikiamas „Batt-Stick“ baterijos įkrovos lygis ir laisva vieta atminties
kortelėje.
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Vaizdo įrašo nustatymai
Kiekvienas vaizdo įrašo režimas turi savo nustatymus. Nustatymus galite keisti naudodami „TomTom
Bandit“ arba programą mobiliesiems.
Kameros būsenos rodinyje eikite į NUSTATYMŲ meniu ir pasirinkite esamo vaizdo įrašo režimo
nustatymus, pvz., VAIZDO ĮRAŠAS arba SULĖTINTAS VAIZDAS. Eikite žemyn, tada pasirinkite
nustatymus, kuriuos norite keisti.
Vaizdo įrašo nustatymai

Dydis



Peržiūrėti




1080p esant 30 kps
1080p esant 60 kps
720p esant 60 kps
720p esant 120 kps
Plotis
Normalus

Sulėtinto vaizdo nustatymai
 1080p esant 2x greičiui
Dydis
 720p esant 4x greičiui
 WVGA esant 6x greičiui
Peržiūrėti




Plotis
Normalus




4k esant 15 kps
2,7k esant 30 kps

Kino nustatymai
Dydis

Laiko greitinimo nustatymai
 4k esant 15 kps
Dydis
 4k esant 30 kps
 1080p esant 15 kps
 1080p esant 30 kps
Intervalas



1 sek., 5 sek., 10 sek., 15 sek., 30 sek., 60 sek.
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Nuotraukų nustatymai
Jei norite pasirinkti nuotraukų režimą, naudokite nuotraukų nustatymus. Pasirinkę režimą galite
pasirinkti atitinkamo nuotraukų režimo nustatymus. Nustatymus galite keisti naudodami „TomTom
Bandit“ arba programą mobiliesiems.
Kameros būsenos rodinyje eikite žemyn, į NUSTATYMŲ meniu ir pasirinkite NUOTRAUKOS. Eikite į
dešinę, kad pasirinktumėte režimą, pvz., SERIJA, tada pasirinkite nustatymus, kuriuos norite
pakeisti.
ĮPRASTINIAI nustatymai


16 MP

Dydis




8 MP
16 MP

Serija




Iki 10 nuotraukų per 1 sek.
Iki 10 nuotraukų per 2 sek.

Dydis
SERIJOS nustatymai
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Vaizdo įrašo ypatingi momentai
Ypatingi momentai vaizdo įraše pažymimi vykstant įrašymui. Ypatingas momentas yra jaudinanti
aktyvios veiklos vaizdo įrašo vieta, pvz., didelis greitis, šuolis ar nuostabus vaizdas. Šias vietas galite
peržiūrėti vėliau ir pridėti prie vaizdo pasakojimo. Vaizdo įraše gali būti daug ypatingų momentų.
Naudodami ypatingus momentus galite lengvai atkurti vaizdo įrašą, sukurti vaizdo pasakojimą ir
bendrinti vaizdo įrašą per programą mobiliesiems ar „Bandit Studio“. Ypatingi momentai rodomi
atskirai nuo vaizdo įrašo, kuriame jie pažymėti. Ypatingas momentas yra 6 sekundžių trukmės vaizdo
įrašo dalis.
Ypatingi momentai vaizdo įraše pažymimi naudojant integruotųjų jutiklių ar išorinių jutiklių
pateikiamus duomenis, taip pat neautomatiškai, siekiant pažymėti labiausiai jaudinančias aktyvios
veiklos akimirkas. Pagal integruotųjų ir išorinių jutiklių duomenis pateikiami ypatingi momentai
pažymimi automatiškai.
Patarimas: vaizdo įraše ypatingą momentą galite pažymėti ir tada, kai įrašą peržiūrite programoje mobiliesiems arba „Bandit Studio“; taip pat galite nustatyti ypatingo momento padėtį ir
rodymo trukmę.
Toliau pateikti ypatingų momentų simboliai.
Greitis.

Perkrova.

Maksimalus greitėjimas.

Maksimalus lėtėjimas.

Maksimalus pasukimas.

Maksimalus vertikalus greitis.

Širdies dažnis, kurį pateikia širdies dažnio matuoklis.

Neautomatinis ypatingų momentų žymėjimas.
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Mano biblioteka
Rodinyje „Mano biblioteka“ rodomi „TomTom Bandit“ esantys vaizdo įrašai, nuotraukos ir ypatingi
momentai. Galite peržiūrėti vaizdo įrašus ar tik jų ypatingus momentus.
Patarimas: vaizdo įrašai ir nuotraukos lieka kameroje „TomTom Bandit“, kol juos ištrinate.

Meniu mygtukas.
Pasirinkite šį mygtuką, kad būtų rodomas meniu.
Filtro mygtukas.
Pasirinkite šį mygtuką, kad būtų rodomi filtrai, kuriuos naudodami galite
rasti norimų vaizdo įrašų, nuotraukų ar ypatingų momentų.
Patarimas: kad būtų rodomi filtrai, galite braukti į kairę.
Pasirinkite vaizdo įrašo ypatingo momento žymėjimo mygtuką.
Pasirinkite šį mygtuką, kad savo pasakojimui parinktumėte vaizdo įrašo
ypatingą momentą. Jei norite matyti pasirinktus vaizdo įrašų ypatingus
momentus, atidarykite rodinį Sukurti pasakojimą.
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Vaizdo įrašo, nuotraukos ar ypatingo momento įkėlimo mygtukas.
Pasirinkite šį mygtuką, kad iš „TomTom Bandit“ į telefoną įkeltumėte
vaizdo įrašų, nuotraukų ar ypatingų momentų.
Vaizdo įrašo, nuotraukos ar ypatingo momento pašalinimo mygtukas.
Jei norite, kad būtų rodomas pašalinimo mygtukas, vaizdo įrašą, nuotrauką
ar ypatingą momentą braukite į kairę. Pasirinkite šį mygtuką, kad iš
„TomTom Bandit“ pašalintumėte vaizdo įrašą arba nuotrauką.

Vaizdo įrašo ar nuotraukos peržiūra rodinyje „Mano biblioteka“.
1. Meniu pasirinkite Vaizdo įrašai, Nuotraukos arba Ypatingi momentai.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą, nuotrauką ar ypatingą momentą.
Pasirinktas vaizdo įrašas ar ypatingas momentas pradedamas rodyti vaizdo leistuve.
Pasirinkta nuotrauka rodoma žiūryklėje.
Patarimas: jei vaizdo įrašą ar nuotrauką norite žiūrėti viso ekrano režimu, išmanųjį telefoną
pasukite horizontaliai.
Patarimas: kai žiūrite vaizdo įrašą, pasirinkite ypatingą momentą, jei vaizdo įrašą norite
žiūrėti nuo to momento.

3. Jei norite peržiūrėti ankstesnį ar tolesnį vaizdo įrašą, nuotrauką ar ypatingą momentą, braukite
į kairę arba į dešinę.
4. Jei norite uždaryti žiūryklę, braukite į viršų.

Ypatingo momento pažymėjimas vaizdo įraše.
Jei vaizdo įraše nebuvo pažymėtos svarbios vietos, jame ypatingus momentus galite pažymėti
neautomatiškai, kad šios akimirkos taptų jūsų vaizdo pasakojimo dalimi.
1. Meniu pasirinkite Vaizdo įrašai.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą, kuriame norite pažymėti ypatingą momentą.
Pasirinktas vaizdo įrašas pradedamas rodyti vaizdo leistuve.
3. Jei vaizdo įrašą norite žiūrėti viso ekrano režimu, išmanųjį telefoną pasukite horizontaliai.
4. Kai rodoma vaizdo įrašo vieta, kurią norite pažymėti kaip ypatingą momentą, pasirinkite ekrano
viršutiniame dešiniajame kampe esantį ypatingo momento mygtuką.
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Vaizdo įraše pažymimas ypatingas momentas. Ypatingi momentai vaizdo įrašo juostoje (vaizdo
leistuvo apačioje) rodomi kaip žali taškai.
Patarimas: jei nematote vaizdo įrašo laiko juostos, palieskite ekraną, kad ji būtų rodoma.

Ypatingo momento koregavimas.
Kartais ypatingo momento atkarpoje nėra labiausiai jaudinančios vaizdo įrašo vietos. Toliau
nurodyta, kaip koreguoti ypatingo momento pradžios ir pabaigos vietą bei jo trukmę.
1. Meniu pasirinkite Ypatingi momentai.
2. Pasirinkite ypatingą momentą, kurį norite koreguoti.
Ypatingas momentas pradedamas rodyti vaizdo leistuve.
3. Kad būtų lengviau redaguoti, išmanųjį telefoną pasukite horizontaliai – tada vaizdo įrašą galėsite
matyti viso ekrano režimu.
4. Ypatingo momento laiką galite koreguoti laiko juostoje toliau nurodytais būdais.

Ypatingo momento pradžios tašką nuvilkite į norimą vietą.

Ypatingo momento pabaigos tašką nuvilkite į norimą vietą.

Ypatingo momento simbolį vilkite per visą ypatingą momentą, iki pradžios ar galo.

Ypatingas momentas automatiškai išsaugomas.

Nuotraukų įkėlimas
Jei į telefoną norite įkelti visą vaizdo įrašą arba nuotrauką, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
1. Meniu pasirinkite Vaizdo įrašai, Nuotraukos arba Ypatingi momentai.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą, nuotrauką ar ypatingą momentą.
Pasirinktas vaizdo įrašas ar ypatingas momentas pradedamas rodyti vaizdo leistuve.
Pasirinkta nuotrauka rodoma žiūryklėje.
Patarimas: jei vaizdo įrašą ar nuotrauką norite žiūrėti viso ekrano režimu, išmanųjį telefoną
pasukite horizontaliai.
3. Pasirinkite įkėlimo mygtuką, kad į telefono galeriją įkeltumėte vaizdo įrašų, nuotraukų ar
ypatingų momentų.

Vaizdo įrašo, nuotraukų ar ypatingą momento pašalinimas
1. Meniu pasirinkite Vaizdo įrašai, Nuotraukos arba Ypatingi momentai.
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2. Norimą pašalinti vaizdo įrašą, nuotrauką ar ypatingą momentą braukite į kairę.
3. Pasirinkite pašalinimo mygtuką.

4. Pasirinkite Taip, kad iš „TomTom Bandit“ pašalintumėte vaizdo įrašą, nuotrauką ar ypatingą
momentą.
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Pasakojimo kūrimas naudojant programą mobiliesiems.
Iš „TomTom Bandit“ vaizdo įrašuose pažymėtų ypatingų momentų galite sukurti vaizdo pasakojimą.
Ypatingi momentai vaizdo įraše automatiškai ir neautomatiškai pažymimi vaizdą įrašant, bet
ypatingus momentus vaizdo įraše galite pažymėti ir naudodami programą mobiliesiems.
Naudodami programą mobiliesiems pasakojimą galite sukurti keliais būdais. Lengviausia ir
greičiausia – tiesiog pakratyti, kad būtų redaguojama, ir leisti darbą atlikti išmaniajam telefonui.
Vaizdo pasakojimą taip pat galite sukurti patys.

Pasakojimo kūrimo nustatymai
Pasakojimo kūrimo nustatymai naudojami vaizdo pasakojimų trukmei ir kuriant pasakojimą
naudojamų vaizdo įrašų datų intervalui nustatyti.
Meniu pasirinkite Sukurti pasakojimą, tada pasirinkite nustatymų mygtuką.

Trukmė
Pasirinkite maksimalią vaizdo pasakojimo, kuris sukuriamas pakračius mobilųjį telefoną, trukmę.
Atminkite, kad ilgesnės trukmės vaizdo įrašo failas bus didesnis ir kad ilgiau užtruks jį įkelti ir
bendrinti.
Datų intervalas
Pasirinkite maksimaliai ilgą datų intervalą, iš kurio bus atrenkami vaizdo įrašų ypatingi momentai ir
kuriamas vaizdo pasakojimas.

Mobiliojo telefono pakratymas kuriant vaizdo pasakojimą
Pastaba: kad galėtumėte sukurti vaizdo pasakojimą, vaizdo įrašuose turi būti pažymėta ypatingų
momentų.

81

1. Meniu pasirinkite Sukurti pasakojimą.

2. Pakratykite mobilųjį telefoną, kad sukurtumėte vaizdo pasakojimą.
Iš vaizdo įrašų ypatingų momentų programa mobiliesiems sukuria vaizdo pasakojimą. Vaizdo
įrašas rodomas vaizdo leistuve.
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Patarimas: jei vaizdo įrašą norite žiūrėti viso ekrano režimu, išmanųjį telefoną pasukite
horizontaliai.

Dabar vaizdo pasakojimą galite redaguoti ir bendrinti.

Vaizdo įrašų ypatingų momentų pasirinkimas neautomatiškai
Pastaba: kad galėtumėte sukurti vaizdo pasakojimą, vaizdo įrašuose turi būti pažymėta ypatingų
momentų.
1. Meniu pasirinkite Ypatingi momentai.
2. Pasirinkite ypatingo momentą.
Ypatingas momentas rodomas žiūryklėje.
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Patarimas: galite koreguoti ypatingo momento trukmę ir jo pradžios bei pabaigos taškus.

3. Jei ypatingą momentą norite naudoti vaizdo pasakojime, pasirinkite vaizdo įrašo mygtuką.

4. Pasirinkite daugiau ypatingų momentų ir juos pridėkite į vaizdo pasakojimą.
5. Meniu pasirinkite Sukurti pasakojimą.
Patarimas: taip pat galite pasirinkti patvirtinimo juostą, kuri rodoma pasirinkus ypatingų
momentų.
Iš vaizdo įrašų ypatingų momentų programa mobiliesiems sukuria naują vaizdo įrašą. Vaizdo
įrašas rodomas vaizdo leistuve.
Patarimas: jei vaizdo įrašą norite žiūrėti viso ekrano režimu, išmanųjį telefoną pasukite
horizontaliai.
Dabar vaizdo pasakojimą galite redaguoti ir bendrinti.

Vaizdo pasakojimo redagavimas
Iš ypatingų momentų sukūrę vaizdo pasakojimą (pakratę ar neautomatiškai), galite jį redaguoti.
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1. Jei norite keisti vaizdo pasakojime panaudotų ypatingų momentų rodymo tvarką, ypatingų
momentų juostoje pasirinkite ir palaikykite ypatingą momentą, tada pasirodžiusiais mygtukais jį
perkelkite į kairę ar dešinę.

2. Jei iš ypatingų momentų juostos norite pašalinti ypatingą momentą, pasirinkite ypatingą
momentą ir pašalinimo mygtuką.
3. Kad pridėtumėte ypatingą momentą, slinkite į vaizdo pasakojimo pabaigą ir pasirinkite mygtuką
„+“, kad neautomatiškai pasirinktumėte vaizdo įrašo ypatingų momentų.
Ypatingi momentai pridedami vaizdo įrašo pabaigoje.
4. Jei pasirinktame ypatingame momente norite išjungti garsą, pasirinkite garso mygtuką.
5. Jei į pasirinktą ypatingą momentą norite pridėti metriką, pasirinkite Pridėti perdangą. (Ši
funkcija galima tik įrenginiuose su „iOS“.)
6. Jei į vaizdo pasakojimą norite pridėti muzikinį takelį, pasirinkite Pridėti garso takelį.
7. Pasirinkite mygtuką Bendrinti.
Jūsų vaizdo pasakojimas sukurtas ir išsaugotas telefono vaizdo galerijoje. Iš galerijos vaizdo
pasakojimą galite įkelti į pasirinktą svetainę.

Vaizdo pasakojimo įkėlimas
Sukūrę vaizdo pasakojimą pasirinkite mygtuką Bendrinti. Jūsų vaizdo pasakojimas perkeltas į
telefono vaizdo galeriją. Iš galerijos vaizdo pasakojimą galite įkelti į pasirinktą svetainę.
Patarimas: vaizdo pasakojimą išsaugokite telefone ir vėliau jį įkelkite, kai prie tinklo galėsite
prisijungti per „Wi-Fi“ ryšį. Vaizdo pasakojimas bus įkeliamas greičiau ir geresne kokybe, be to,
nereikės mokėti mobiliųjų duomenų mokesčių.
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Kameros būsena
Šiame rodinyje rodoma informacija apie „TomTom Bandit“. Galite būti paprašyti nueiti į šį rodinį,
kai skambinate į klientų aptarnavimo skyrių.
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Parinktys
Programos nustatymai
Ypatingų momentų elementai
Pasirinkite metrikos elementus, kurie bus rodomi kaip ypatingi momentai.

Duomenų nustatymai
Kameros ir „QuickGPSFix“ naujinimus atsisiųskite naudodami tik „Wi-Fi“ arba „Wi-Fi“ ir mobiliųjų
duomenų ryšį.
Svarbu: jei naujinimus siųsite naudodami mobiliųjų duomenų ryšį, tai gali kainuoti.

Padėkite mums tobulėti
Mes nuolat tobuliname mobiliąją programą „TomTom Bandit“ ir pristatome naujas funkcijas. Kad
mums padėtumėte, galite bendrinti anoniminę informaciją apie programą ir jos naudojimą.

Apie
Tai labiau informacijos, o ne nustatymų rodinys, kuriame rodoma informacija apie „TomTom
Bandit“ ir programą mobiliesiems.
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„Bandit Studio“
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Apie „Bandit Studio“
„Bandit Studio“ leidžia paprastai peržiūrėti vaizdo įrašus bei nuotraukas ir sukurti vaizdo pasakojimą
kompiuteryje. Vaizdo įrašus ir nuotraukas galite importuoti tiesiai iš „Batt-Stick“ rakto arba
kompiuterio.
Pastaba: galite importuoti tik tuos vaizdo įrašų failus, kurie sukurti naudojant „TomTom Bandit“.
Naudodami „Bandit Studio“ galite prisijungti prie „TomTom MySports“ paskyros. Tada galėsite
užregistruoti „TomTom Bandit“ ir gauti programinės įrangos bei „QuickGPSFix“ naujinimus.
„Bandit Studio“ galite nemokamai atsisiųsti apsilankę tomtom.com/cam.
Palaikomos operacinės sistemos
„Bandit Studio“ galite naudoti sistemoje „Apple iOS X 10.7“ naujesnėse versijose, taip pat sistemoje
„Microsoft Windows 7“ ir naujesnėse versijose.
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Prisijunkite prie „TomTom MySports“
Kai prisijungsite prie „TomTom MySports“ ir užregistruosite „TomTom Bandit“, iš „TomTom“ gausite
programinės įrangos ir „QuickGPSFix“ naujinimus.
Prie „TomTom MySports“ galite prisijungti naudodami esamą paskyrą arba galite sukurti naują
paskyrą.
1. Pasirinkite nustatymų mygtuką.

2. Pasirinkite Prisijungti.
3. Įveskite esamos paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį arba sukurkite naują paskyrą.
4. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis užregistruokite „TomTom Bandit“.
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Kas rodoma ekrane
Paleidę „Bandit Studio“ pamatysite naujus „Batt-Stick“ rakte esančius failus ir jau importuotus
failus.

Programoje „Bandit Studio“ yra keturi rodiniai.
Originalūs failai
Originalūs failai yra vaizdo įrašų ir nuotraukų failai, kuriuos importavote iš atminties kortelės. Šie
failai saugomi kompiuterio vaizdo įrašų aplanke.
Ypatingi momentai
Rodomi ypatingi momentai yra aplanke „Originalūs failai“ esančių vaizdo įrašų ypatingi momentai.
Galite pasirinkti ypatingus momentus, kuriuos naudosite vaizdo pasakojime, taip pat juos koreguoti.
Mano pasakojimas
Rodinyje „Mano pasakojimas“ rodomi ypatingi momentai, kuriuos pridėjote į vaizdo pasakojimą.
Galite redaguoti vaizdo pasakojimą ir pridėti muzikos bei perdangų. Naudodami bendrinimo funkciją
galite lengvai sukurti ir bendrinti vaizdo pasakojimą.
Atminties kortelė
Rodinyje „Atminties kortelė“ rodomi atminties kortelėje esantys vaizdo įrašų ir nuotraukų failai.
Atminties kortelė gali būti „Batt-Stick“ rakte arba kortelių skaitytuve. Kai „Studio“ aptinka
„TomTom Bandit“ atminties kortelę, atminties kortelės rodinys rodomas automatiškai.
Rodomi nauji failai, kuriuos esate pasirengę importuoti, taip pat failai, kuriuos jau importavote į
„Studio“, bet dar nepašalinote iš atminties kortelės.
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Darbas su atminties kortele
Rodinyje „Atminties kortelė“ rodomi atminties kortelėje esantys vaizdo įrašų ir nuotraukų failai.
Atminties kortelė gali būti „Batt-Stick“ rakte arba kortelių skaitytuve. Kai „Studio“ aptinka
„TomTom Bandit“ atminties kortelę, atminties kortelės rodinys rodomas automatiškai.
Patarimas: „Studio“ nustatymuose galite išjungti automatinio įjungimo parinktį.
Du kartus spustelėkite failą, kad jį leistumėte ar peržiūrėtumėte didesniame rodinyje. Jei vaizdo
įrašą ar nuotrauką norite žiūrėti viso ekrano režimu, apatiniame dešiniajame žiūryklės kampe
pasirinkite viso ekrano mygtuką.
Nauji paruošti importuoti failai rodomi sąraše Nauji failai. Failai, kuriuos importavote, bet dar
nepašalinote iš atminties kortelės, rodomi sąraše Importuoti failai.
Sąraše Nauji failai pasirinkite failą, tada pasirinkite Importuoti, kad failus nukopijuotumėte į
kompiuterį. Failas bus rodomas rodinyje „Originalūs failai“.
Patarimas: galite pasirinkti kelis failus ir juos importuoti iš karto.
Jei failą pasirinksite ir importuosite iš sąrašo Importuoti, būsite paklausti, ar jį norite importuoti
kaip dublikatą.
Importavus failą būsite paklausti, ar jį norite pašalinti iš atminties kortelės.
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Vaizdo įrašų ir nuotraukų importavimas
iš kompiuterio
Jei „Batt-Stick“ rakte esančius vaizdo įrašus ir nuotraukas perkėlėte į kompiuterį, galite juos
importuoti į „Bandit Studio“ toliau nurodytu būdu.
1. Kompiuteryje atidarykite „Bandit Studio“.
2. Pasirinkite Failas, tada Importuoti.
3. „TomTom Bandit“ MP4 formato vaizdo įrašų failų ieškokite kompiuterio failų sistemoje.
Pastaba: galite importuoti tik tuos vaizdo įrašų failus, kurie sukurti naudojant „TomTom
Bandit“.
4. Pasirinkite vaizdo įrašo ar nuotraukos failą, kurį norite importuoti.
Patarimas: galite pasirinkti kelis failus.
5. Pasirinkite Atidaryti.
Failai importuojami į „Bandit Studio“ ir rodomi rodinyje Originalūs failai.
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Darbas su originaliais failais
Originalūs failai yra vaizdo įrašų ir nuotraukų failai, kuriuos importavote iš atminties kortelės ar
kompiuterio. Šie failai saugomi kompiuterio vaizdo įrašų aplanke.
Du kartus spustelėkite failą, kad jį leistumėte ar peržiūrėtumėte didesniame rodinyje. Jei vaizdo
įrašą ar nuotrauką norite žiūrėti viso ekrano režimu, apatiniame dešiniajame žiūryklės kampe
pasirinkite viso ekrano mygtuką. Be to, į vaizdo įrašus galite pridėti ypatingų momentų.
Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus failą rodomos toliau pateiktos parinktys.



Pašalinti – iš kompiuterio aplanko pašalina failą.
Rodyti naršyklėje – atidaro kompiuterio aplanką, kuriame yra failas.

Ypatingo momento pažymėjimas vaizdo įraše.
Jei vaizdo įraše nebuvo pažymėtos svarbios vietos, jame ypatingus momentus galite pažymėti
neautomatiškai, kad šios akimirkos taptų jūsų vaizdo pasakojimo dalimi.
1. Du kartus spustelėkite vaizdo įrašą, kad jį leistumėte didesniame rodinyje.
2. Kai rodoma vaizdo įrašo vieta, kurią norite pažymėti kaip ypatingą momentą, pasirinkite ekrano
viršutiniame dešiniajame kampe esantį ypatingo momento mygtuką.

Vaizdo įraše pažymimas ypatingas momentas. Ypatingi momentai vaizdo įrašo juostoje (vaizdo
leistuvo apačioje) rodomi kaip žali taškai ir žymos.
3. Jei norite grįžti į rodinį Originalūs failai, pasirinkite mygtuką „Atgal“.
Ypatingi momentai automatiškai išsaugomi vaizdo įraše.
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Darbas su ypatingais momentais
Ypatingi momentai vaizdo įraše pažymimi vykstant įrašymui. Naudodami ypatingus momentus galite
sukurti vaizdo pasakojimą. Rodomi visų kamera nufilmuotų vaizdo įrašų ypatingi momentai. Ypatingo
momento simbolis reiškia jo tipą.
Du kartus spustelėkite ypatingą momentą, kad jį leistumėte didesniame rodinyje. Jei ypatingą
momentą norite žiūrėti viso ekrano režimu, apatiniame dešiniajame žiūryklės kampe pasirinkite viso
ekrano mygtuką.
Ypatingą momentą galite koreguoti, kad į jį įtrauktumėte labiausiai jaudinančią veiklos dalį.

Vaizdo įrašo ypatingi momentai
Ypatingi momentai vaizdo įraše pažymimi vykstant įrašymui. Ypatingas momentas yra jaudinanti
aktyvios veiklos vaizdo įrašo vieta, pvz., didelis greitis, šuolis ar nuostabus vaizdas. Šias vietas galite
peržiūrėti vėliau ir pridėti prie vaizdo pasakojimo. Vaizdo įraše gali būti daug ypatingų momentų.
Naudodami ypatingus momentus galite lengvai atkurti vaizdo įrašą, sukurti vaizdo pasakojimą ir
bendrinti vaizdo įrašą per programą mobiliesiems ar „Bandit Studio“. Ypatingi momentai rodomi
atskirai nuo vaizdo įrašo, kuriame jie pažymėti. Ypatingas momentas yra 6 sekundžių trukmės vaizdo
įrašo dalis.
Ypatingi momentai vaizdo įraše pažymimi naudojant integruotųjų jutiklių ar išorinių jutiklių
pateikiamus duomenis, taip pat neautomatiškai, siekiant pažymėti labiausiai jaudinančias aktyvios
veiklos akimirkas. Pagal integruotųjų ir išorinių jutiklių duomenis pateikiami ypatingi momentai
pažymimi automatiškai.
Patarimas: vaizdo įraše ypatingą momentą galite pažymėti ir tada, kai įrašą peržiūrite programoje mobiliesiems arba „Bandit Studio“; taip pat galite nustatyti ypatingo momento padėtį ir
rodymo trukmę.
Toliau pateikti ypatingų momentų simboliai.
Greitis.

Perkrova.

Maksimalus greitėjimas.

Maksimalus lėtėjimas.

Maksimalus pasukimas.

Maksimalus vertikalus greitis.
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Širdies dažnis, kurį pateikia širdies dažnio matuoklis.

Neautomatinis ypatingų momentų žymėjimas.

Ypatingo momento naudojimas arba pašalinimas
Spustelėkite ypatingą momentą, kad pasirinktumėte vieną iš toliau išvardytų veiksmų.
Patarimas: kad būtų rodomi šie veiksmai, taip pat galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti
ypatingą momentą.
Į vaizdo pasakojimą pridėtumėte ypatingą momentą.

Ypatingą momentą eksportuotumėte kaip MP4 failą.

Pašalintumėte ypatingą momentą.

Ypatingo momento koregavimas.
Kartais automatiškai pridedamo ypatingo momento atkarpoje nėra labiausiai jaudinančios vaizdo
įrašo vietos. Toliau nurodyta, kaip koreguoti ypatingo momento pradžios ir pabaigos vietą bei jo
trukmę.
1. Du kartus spustelėkite ypatingą momentą, kad jį leistumėte didesniame rodinyje.
2. Ypatingo momento laiką galite koreguoti laiko juostoje toliau nurodytais būdais.

Ypatingo momento pradžios tašką nuvilkite į norimą vietą.

Ypatingo momento pabaigos tašką nuvilkite į norimą vietą.

Ypatingo momento simbolį vilkite per visą ypatingą momentą, iki pradžios ar galo.

3. Jei norite grįžti į rodinį Ypatingi momentai, pasirinkite mygtuką „Atgal“.
Ypatingo momento pakeitimai automatiškai išsaugomai.
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Vaizdo pasakojimo kūrimas
Vaizdo pasakojimas kuriamas iš vaizdo įrašų ypatingų momentų. Vaizdo pasakojimą galite kurti
dviem būdais.



Ypatingus momentus galite pasirinkti patys, naudodami rodinį „Ypatingi momentai“.
Galite leisti „Bandit Studio“ parinkti ypatingus momentus – naudokite rodinio „Mano pasakojimas“ mygtuką Man sekasi.

Parinkus ir pridėjus ypatingus momentus, vaizdo įrašas rodomas redagavimo režimu, kad galėtumėte
redaguoti vaizdo įrašą.
Vaizdo įrašą galite paleisti spustelėję peržiūros langą. Pasirinkite ypatingą momentą, jei vaizdo
įrašą norite žiūrėti nuo to momento.
Spustelėję pašalinimo mygtuką pašalinsite vaizdo pasakojimą. Ypatingi momentai nepašalinami ir
juos galima rasti rodinyje „Ypatingi momentai“.
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Vaizdo pasakojimo redagavimas
Vaizdo pasakojimas kuriamas iš vaizdo įrašų ypatingų momentų. Galite redaguoti vaizdo pasakojimą
ir jį bendrinti.

1. Jei norite keisti vaizdo pasakojime panaudotų ypatingų momentų rodymo tvarką, ypatingų
momentų juostoje spustelėkite ir vilkite ypatingą momentą į norimą vietą.
2. Jei iš ypatingų momentų juostos norite pašalinti ypatingą momentą, pasirinkite ypatingą
momentą ir pašalinimo mygtuką.
3. Kad pridėtumėte ypatingą momentą, slinkite į vaizdo pasakojimo pabaigą ir pasirinkite mygtuką
„+“, kad neautomatiškai pasirinktumėte vaizdo įrašo ypatingų momentų.
Ypatingi momentai pridedami vaizdo įrašo pabaigoje.
4. Jei pasirinktame ypatingame momente norite išjungti garsą, pasirinkite garso mygtuką.
5. Jei į pasirinktą ypatingą momentą norite pridėti metriką, pasirinkite perdangos mygtuką.
6. Jei į vaizdo pasakojimą norite pridėti muzikinį takelį, pasirinkite Pasirinkti garso takelį.
7. Pasirinkite mygtuką Bendrinti.
Jūsų vaizdo pasakojimas sukurtas ir išsaugotas kompiuteryje kaip MP4 failas. Vaizdo įrašą galite
įkelti į pasirinktą svetainę.
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„Bandit Studio“ naujinimas
1. Pasirinkite nustatymų mygtuką.

Jei yra „Bandit Studio“ naujinimas, ekrane, šalia „Studio“ versijos numerio, rodomas tekstas
Naujinti.
2. Pasirinkite Naujinti.
„Bandit Studio“ naujinimas atsisiunčiamas į kompiuterį.
3. Jei norite įdiegti naujinimą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
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„Studio“ nustatymai
Nustatymų puslapyje rodoma informacija apie „TomTom Bandit“ ir „Bandit Studio“. Iš šio puslapio
galite atnaujinti kameros programinę įrangą ir Bandit Studio, taip pat pasirinkti bendruosius
nustatymus.
Kalba
Pasirinkite pageidaujamą kalbą. Kad pamatytumėte pasirinktą kalbą, iš naujo paleiskite „Bandit
Studio“.
Vienetai
Pasirinkite metrikos elementus, kurie bus rodomi kaip ypatingi momentai.
Privatumas
Mes nuolat tobuliname „Bandit Studio“ ir pristatome naujas funkcijas. Kad mums padėtumėte,
galite bendrinti anoniminę informaciją apie „Studio“ ir jos naudojimą.
Automatinis įjungimas
„Bandit Studio“ įjungiama, kai į kompiuterio USB lizdą įstatote „Batt-Stick“ rakto USB jungtį arba
„Batt-Stick“ atminties kortelę įdedate į kompiuterio kortelių skaitytuvą.
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Papildymas ir autoriaus
teisės
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Priedas
Produkto ir saugos informacija
 Prieš naudodami veiksmo kamerą „Bandit“ atidžiai perskaitykite visus perspėjimus dėl
saugos. Jei nesilaikysite toliau šiame dokumente, greitos naudojimo pradžios vadove ar
nuorodų vadove pateiktų nurodymų ir instrukcijų, gali įvykti avarija ar susidūrimas, dėl kurio
gali mirti ar būti sunkiai sužaloti žmonės ir (arba) gali suprastėti veiksmo kameros „Bandit“ veikimas.
 Laikykitės visų vietos įstatymų ir prieš filmuodami ir filmavimo metu atidžiai stebėkite
aplinką. Niekada nenaudokite ir netikrinkite veiksmo kameros „Bandit“, kai važiuojate
dviračiu, motociklu, automobiliu ar kita varikline transporto priemone.
 Kai veiksmo kamerą „Bandit“ naudojate su dirželiu, niekada nevairuokite transporto priemonės. Dirželis gali įstrigti ir dėl to gali įvykti susidūrimas, kritimas, avarija, gali būti
sužeisti ar mirti žmonės.
 Jei veiksmo kamerą „Bandit“ ketinate naudoti su ant šalmo pritvirtintu laikikliu, dirželiu ar
kitu priedu, visada rinkitės tokius priedus, kurie atitinka taikytinus saugos standartus.
Pasirinkite savo veiklai tinkamą šalmą.
 Atidžiai montuokite veiksmo kamerą „Bandit“, kad ji nenukristų ar nebūtų pažeista. Veiksmo kamera „Bandit“ negali kliudyti matomumui, todėl kamerą montuokite tinkamai. Bet
koks stipresnis smūgis (pvz., numetus ar susidūrus) gali pažeisti veiksmo kamerą „Bandit“.
 Veiksmo kamera „Bandit“ gali įkaisti. Kai kurios veiksmo kameros „Bandit“ dalys retais
atvejais gali sudirginti odą. Veiksmo kameros „Bandit“ nenaudokite ir nelaikykite įkaitusiose
vietose, pvz., automobilyje, taip pat dulkėtose, drėgnose ar garų pilnose vietose ilgesnį
laiką. Veiksmo kamera „Bandit“ yra nepralaidi vandeniui. Tačiau „TomTom“ negarantuoja
nepralaidumo vandeniui visose sąlygose. Veiksmo kamerą „Bandit“ atsargiai naudokite
lyjant, sningant ar po vandeniu. Jei veiksmo kamera „Bandit“ ima veikti netinkamai,
nedelsdami ją išjunkite.
 Veiksmo kameros „Bandit“ nenaudokite po vandeniu ar ant vandens be vandeniui
nepralaidaus objektyvo dangtelio. Vandeniui nepralaidus objektyvo dangtelis esant
statinėms sąlygoms nepraleidžia vandens ne didesniame kaip 40 m gylyje (5 atm).
 Jei kamerą naudojate po vandeniu, jos patikimumas priklauso nuo vandens slėgio, gylio
pokyčių, vandens užterštumo, druskingumo, temperatūros ir kitų aplinkos veiksnių. 40 m
gylyje po vandeniu nepatariama kameros intensyviai judinti. Jei kamera intensyviai judinama po vandeniu, „TomTom“ neužtikrina, kad veiks visos jos funkcijos.
 Užtikrinkite, kad veiksmo kameros „Bandit“ objektyvo dangtelis ir „Batt-Stick“ raktas būtų
švarūs. Dėl nedidelių nešvarumų gali patekti vandens ir veiksmo kamera „Bandit“ gali
sugesti.
 Kiekvieną kartą kamerą panaudoję vandenyje ar vietoje, kurioje yra smėlio, purvo ar kitų
dalelių, kameros korpuso išorę nuplaukite nedruskingu vandeniu. Išvalę kamerą, ją sausai
nuvalykite švariu, sausu ir nepūkuotu audeklu. Jei to nepadarysite, gali atsirasti rūdžių ar
sugesti kamera.
 Jei šių nurodymų nesilaikysite, kai kiekvieną kartą naudojate veiksmo kamerą „Bandit“, gali
pratekėti vandens ir veiksmo kamera „Bandit“ gali sugesti. Vanduo gadina kamerą ir bateriją, dėl to gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras.
 Jei vandeniui nepralaidi guma bus subraižyta ir suskilinėjusi, vanduo pateks į veiksmo
kamerą „Bandit“.
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Pasaulinė padėties nustatymo sistema (GPS) ir Pasaulinė navigacijos palydovų sistema
(GLONASS)
Pasaulinė padėties nustatymo sistema (GPS) ir Pasaulinė navigacijos palydovų sistema (GLONASS) yra
palydovinės sistemos, visame pasaulyje teikiančios vietos ir laiko informaciją. Už GPS valdymą ir
kontrolę, prieinamumą ir informacijos tikslumą atsako tik Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė. Už
GLONASS valdymą ir kontrolę, prieinamumą ir informacijos tikslumą atsako tik Rusijos Vyriausybė.
GPS arba GLONASS prieinamumo ir informacijos tikslumo arba aplinkos sąlygų pokyčiai gali paveikti
šio įrenginio veikimą. „TomTom“ neprisiima jokios atsakomybės už GPS arba GLONASS prieinamumą
ir informacijos tikslumą.
Kaip „TomTom“ naudoja jūsų informaciją
Išsamesnės informacijos, kaip naudojami jūsų asmeniniai duomenys, rasite tomtom.com/privacy.
Informacija apie bateriją ir aplinkos apsaugą
Šiame produkte naudojama ličio polimerų baterija, kurios naudotojas negali pasiekti ar pakeisti.
Neatidarykite korpuso ir nebandykite pašalinti baterijos. Jei produkte esančias medžiagas ir (arba)
bateriją pašalinsite netinkamai, tai gali pakenkti aplinkai ar jūsų sveikatai. Įrenginio baterija turi
būti perdirbta arba tinkamai pašalinta pagal vietos įstatymus ir reglamentus ir visada laikoma
atskirai nuo buitinių atliekų.

WEEE direktyva
Perbrauktas šiukšlių dėžės simbolis ant produkto arba jo pakuotės reiškia, kad šis produktas neturi
būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų (WEEE) šis elektros produktas neturi būti išmetamas kaip nerūšiuojamos
buitinės atliekos. Prašome šį produktą grąžinti į prekybos vietą arba perduoti šių prietaisų surinkimo
punktui. Taip darydami padėsite tausoti aplinką.

R ir TTE direktyva
Šiuo „TomTom“ patvirtina, kad „TomTom“ asmeniniai navigacijos įrenginiai ir priedai atitinka
pagrindinius ir kitus taikytinus ES direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Atitikties deklaraciją rasite
čia: tomtom.com/legal.

Baterijos darbinė temperatūra
Kameros darbinė temperatūra: nuo -20 °C (-4 °F) iki 40 °C (104 °F). Nenaudokite kameros
temperatūroje, kuri nepatenka į pirmiau nurodytą temperatūrų intervalą.
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FCC informacija naudotojui

ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA FCC TAISYKLIŲ 15 DALIES REIKALAVIMUS
Federalinės ryšių komisijos (FCC) pareiškimas
Ši įranga skleidžia radijo dažnių energiją ir, jei naudojama netinkamai – ne pagal instrukcijoje
nurodytas griežtas naudojimo sritis, gali trikdyti radijo ryšio ir televizijos signalų priėmimą.
Veikimas priklauso nuo dviejų sąlygų: (1) šis įrenginys gali trikdyti signalų priėmimą ir (2) šis
įrenginys turi nekelti trikdžių, kurie gali sukelti nekontroliuojamą įrenginio veikimą.
Šis įrenginys patikrintas ir atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių reikalavimus pagal FCC taisyklių
15 dalį. Šie ribojimai sukurti tam, kad tikslingai apsaugotų nuo kenksmingo poveikio vietinei
instaliacijai. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, todėl, jei
netinkamai sumontuota ir naudojama ne pagal instrukcijas, ji gali trikdyti radijo ryšį. Tačiau nėra
jokių garantijų, kad tam tikrai sistemai nebus daromas joks poveikis. Jei šis įrenginys trikdo radijo
arba televizijos signalų priėmimą (tai gali būti nustatyta įjungus ir išjungus įrangą), naudotojas turi
bandyti ištaisyti šiuos trikdžius įvykdęs vieną ar kelis toliau pateiktus veiksmus.





Iš naujo nukreipkite arba į kitą vietą perdėkite signalus priimančią anteną.
Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
Įjunkite įrenginį į maitinimo lizdą, kurio srovė kitokia nei prijungtas imtuvas.
Dėl pagalbos kreipkitės į prekybos atstovą ar patyrusį radijo / televizorių meistrą.

Už keitimus arba modifikacijas, kurių nepatvirtina už suderinamumą atsakinga šalis, naudotojui gali
būti atimta teisė naudotis šia įranga.
Šio įrenginio siųstuvo negalima montuoti vienoje vietoje arba eksploatuoti kartu su kitomis
antenomis ar siųstuvais.
FCC ID: S4L4LB00, S4L4LB01, S4L4LBA2
IC: 5767A-4LB00, 5767A-4LB01, 5767A-4LBA2
Informacija apie KAMEROS skleidžiamos radiacijos poveikį.
Šis įrenginys atitinka valdžios institucijų reikalavimus dėl radijo bangų poveikio. Šis įrenginys
sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų radijo dažnio (RF) energijos skleidimo ribų, kurias nustatė
JAV vyriausybės Federalinių ryšių komisija.
Belaidžių įrenginių poveikio standarto matavimo vienetas yra vadinamas specifiniu sugerties dažniu
(SAR). FCC nustatyta SAR ribinė vertė yra 1,6 W/kg. *SAR tyrimai yra vykdomi pagal standartines
procedūras, kurias FCC taiko įrenginiams, skleidžiantiems signalus maksimaliu sertifikuotu
galingumu visais tiriamais dažnio diapazonais.
Pagal Europos RF poveikio reikalavimus, kamerą nešiojant su savimi atstumas tarp naudotojo kūno ir
įrenginio (įskaitant anteną) turi būti mažiausiai 1,2 cm.
Atsakingoji šalis Šiaurės Amerikoje
„TomTom, Inc.“, 2400 District Avenue, Suite 410, Burlington, MA 01803
Tel.: 866 486-6866 1 parinktis (1-866-4-TomTom)
Informacija apie taršą Kanadoje
Veikimas priklauso nuo dviejų sąlygų:



Šis įrenginys gali netrikdyti signalų.
Šis įrenginys turi priimti visus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti netinkamą
įrenginio veikimą.

104

Veikimas yra paremtas sąlyga, kad šis įrenginys neskleidžia žalingų trikdžių.
Šis B klasės skaitmeninis aparatas atitinka Kanados ICES-003 reikalavimus. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
Pastaba: šalies kodo pasirinkimo funkcija išjungta produktams, kuriais prekiaujama JAV arba
Kanadoje. Pagal FCC taisykles visi JAV pagaminti „Wi-Fi“ produktai turi būti parengti darbui tik su
JAV kanalais.
Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės licencijos reikalavimus, išskyrus RSS standartą (-us).
Veikimas priklauso nuo dviejų sąlygų.
Šis įrenginys negali skleisti trukdžių.
Šis įrenginys turi priimti visus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti netinkamą įrenginio
veikimą.
SVARBI PASTABA:
Informacija apie KAMEROS skleidžiamos radiacijos poveikį.
Šis produktas atitinka Kanados nešiojamųjų įrenginių didžiausio leidžiamo RF poveikio reikalavimus,
taikomus nekontroliuojamai aplinkai ir yra saugus jį naudojant pagal paskirtį, kaip nustatyta šiame
vadove. RF poveikį galima sumažinti, jei produktas laikomas kuo toliau nuo naudotojo kūno arba
nustatytas mažesnis jo galingumas (jei tokia funkcija yra).
Atitikties teisės aktams žymė

Šis produktas turi atitikties teisės aktams žymę (RCM), kuri nurodo, kad jis atitinka taikytinus
Australijos teisės aktus.
Pastaba Naujajai Zelandijai
Šis produktas turi R-NZ ženklą, kuris nurodo, kad produktas atitinka Naujosios Zelandijos teisės
aktus.
Singapūro IDA pranešimas
Šis produktas turi Singapūro IDA licencijos numerį, kuris nurodo, kad jis atitinka taikytinus Singapūro
teisės aktus.

Klientų aptarnavimo skyriaus kontaktai (Australija ir Naujoji Zelandija)
Australija: 1300 135 604
Naujoji Zelandija: 0800 450 973
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Šis dokumentas
Šis dokumentas buvo rengiamas labai kruopščiai. Nuolatinis produkto tobulinimas reiškia, kad kai
kuri informacija nėra pati naujausia. Šio dokumento informacija gali būti keičiama be išankstinio
įspėjimo.
„TomTom“ nėra atsakinga už technines, redagavimo klaidas arba praleidimus šiame dokumente,
taip pat už atsitiktinę arba pasekminę žalą dėl šios medžiagos panaudojimo. Šiame dokumente yra
autorių teisių saugoma informacija. Jokia šio dokumento dalis negali būti atšviesta arba atkurta
jokia forma be išankstinio rašytinio TomTom sutikimo.
Modelių pavadinimai
Camera: 4LB00, Battery Stick: 4LB02, Remote Control: 4LBA2
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Pastabos dėl autorių teisių
© 2013-2015 TomTom. Visos teisės saugomos. „TomTom“ ir „dviejų plaštakų“ formos logotipas yra
registruotieji prekių ženklai ir priklauso „TomTom N.V.“ arba vienai iš jos dukterinių įmonių. Apie
šiam produktui taikomas ribotas garantijas ir galutinio vartotojo licencijos sutartis skaitykite
internete adresu tomtom.com/legal.
© 2013-2015 TomTom. Visos teisės saugomos. Ši medžiaga yra patentuota ir saugoma autoriaus
teisėmis ir (arba) duomenų bazės teisės apsauga ir (arba) kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis,
priklausančiomis „TomTom“ arba jo tiekėjams. Šios medžiagos naudojimas priklauso nuo licencijos
sutarties sąlygų. Už bet kokį nesankcionuotą šios medžiagos kopijavimą ar atskleidimą gresia civilinė
ir baudžiamoji atsakomybė.
Atvirojo šaltinio priskyrimų ieškokite kameros teisinės informacijos skyriuje.
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