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Šī lietošanas pamācība paskaidro visu, kas tev jāzina par savu jauno TomTom Bandit. Izmantojot 
TomTom Bandit, tu vari ērti ierakstīt savus piedzīvojumus, rīkojoties šādi: 

 Ieraksti video. 

 Automātiski un manuāli iezīmē video epizodes. 

 Ērti izveido video stāstus no iezīmētajām epizodēm un koplieto savus piedzīvojumus, izmantojot 
mobilo lietojumprogrammu Bandit un Bandit Studio. 

 Izmanto viedtālruni, lai ātri un ērti publicētu savus video stāstus tiešsaistē uzreiz pēc notikuma.  

 Uzņem atsevišķus fotoattēlus vai fotoattēlu sēriju. 

Ja vēlies ātri uzzināt būtiskāko, iesakām izlasīt TomTom Bandit darba uzsākšana. 

Lai izveidotu savu video stāstu un koplietotu savus video un fotoattēlus, esot kustībā, lejupielādē 
mobilo lietojumprogrammu Bandit un Bandit Studio no tomtom.com/cam. 

Neaizmirsti pieteikties TomTom MySports kontā, izmantojot mobilo lietojumprogrammu, pēc tam 
atjaunini TomTom Bandit ar jaunāko programmaparatūru. 

Lai ātri iepazītos ar savu TomTom Bandit, dodies uz: 

 Izstrādājuma drošības informācija 

 Par tavu TomTom Bandit 

 Universālā turētāja lietošana 

 Video ierakstīšana 

 Atsevišķu fotoattēlu uzņemšana 

 Iestatījumi 

 Mobilā lietojumprogramma Bandit 

 Bandit Studio 

Padoms. Vietnē tomtom.com/support ir arī bieži uzdoto jautājumu (BUJ) sadaļa. Izvēlies savu 

modeli sarakstā vai ievadi meklējamo vārdu.  

Mēs ceram, ka tev patiks lasīt par savu jauno TomTom Bandit un, kas ir svarīgākais — lietot to! 
 

Laipni lūdzam 

http://www.tomtom.com/cam
http://www.tomtom.com/support


7 
 

 

Iepazīšanās ar Bandit Studio 

Bandit Studio ir ērts veids, kā skatīt savus video un fotoattēlus un veidot video stāstu datorā. 

Pilnīgu informāciju skati šīs rokasgrāmatas nodaļā Bandit Studio. 

Izveido savienojumu ar ārēju mikrofonu 

Tagad TomTom Bandit vari savienot ar papildu TomTom Bandit ārējo mikrofonu. Ārējais mikrofons 
nodrošinās augstāku skaņas kvalitāti nekā iebūvētais mikrofons. 

Lai uzzinātu vairāk, skati Ārējais mikrofons. 

Kameras attēla pagriešana 

Tu vari izvēlēties pagriezt kameras uzņemtos video un fotoattēlus par 180 grādiem. Tas ļauj uzstādīt 
kameru otrādi. 

Lai uzzinātu vairāk, skati Attēla iestatījumi 

Metrika kameras ekrānā 

Tagad video vai fotoattēlu uzņemšanas laikā kameras ekrānā vari skatīt metriku. 

Piezīme. Metrika tiek rādīta tikai tad, kad kamera nav savienota ar mobilo lietojumprogrammu 
Bandit. 

Lai uzzinātu vairāk, skati Metrikas skatīšana. 

Lidmašīnas režīms 

Lidmašīnas režīms izslēdz kameras Wi-Fi un Bluetooth savienojumus, lai garantētu kameras drošumu 
zonās, kur pastāv šādu savienojumu veidu ierobežojumi. 

Lai uzzinātu vairāk, skati Lidmašīnas režīms. 

GLONASS satelīti 

TomTom Bandit tagad izmanto gan GLONASS, gan GPS satelītus. 

Mobilā lietojumprogramma Bandit 

Mobilajai lietojumprogrammai Bandit ir izveidots atjauninājums, lai tā būtu ērtāk lietojama. 
Atjaunini uz jaunāko versiju tagad! 

Pilnīgu informāciju skati šīs rokasgrāmatas nodaļā Mobilā lietojumprogramma Bandit. 
 

Kas jauns šajā izlaidumā 
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Tu vari atrast daudz video YouTube kanālā, kas ļaus uzzināt vairāk par savu jauno TomTom Bandit 
un citiem TomTom produktiem.  

Apmeklē oficiālo TomTom Bandit YouTube kanālu, lai uzzinātu vairāk par savu TomTom Bandit. 

Apmeklē www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos, lai uzzinātu vairāk par TomTom 
produktiem! 
 

TomTom video 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoQAVympWk7EmAhl2UOgUIkWz_P1g2Yb
https://www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos
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Pirms TomTom Bandit lietošanas uzmanīgi izlasi visus drošības norādījumus. Vadlīniju un norādījumu 
neievērošanas rezultātā iespējama avārija vai sadursme, kas var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas 
un/vai TomTom Bandit bojājumus. 

 Ievēro visus vietējos likumus un pievērs īpašu uzmanību apkārtnei, pirms sāc lietot TomTom 
Bandit un tā lietošanas laikā. Nekad neregulē un nepārbaudi TomTom Bandit, vadot velosipēdu, 
motociklu, vieglo automašīnu vai jebkura cita veida transportlīdzekli. 

 Izmanto tikai apstiprinātus piederumus, kas izgatavoti īpaši TomTom Bandit. 

 Vienmēr valkā ķiveri un aizsargpiederumus, kas atbilst tavai aktivitātei. 

 Pirms katras aktivitātes sākšanas pārliecinies, ka TomTom Bandit ir nostiprināts. Regulāri 
pārbaudi turētāja drošumu. Ja aktivitāte ietver triecienus vai vibrāciju, izmanto aukliņu, lai 
nepazaudētu TomTom Bandit gadījumā, ja turētājs nokrīt. 

 Nekad neuzstādi TomTom Bandit tā, ka tas aizsedz skatu vai pasliktina redzamību. Jebkurš 
nopietns trieciens (piemēram, metiens vai sitiens) var sabojāt TomTom Bandit. 

 TomTom Bandit var sakarst. Atsevišķas TomTom Bandit daļas (retos gadījumos) var kairināt ādu.  

 Ilgstoši nelieto un neglabā TomTom Bandit karstās vietās, piemēram, automašīnā vai pu-
tekļainās, mitrās un tvaikus ietverošās vietās.  

 Izmantojot standarta balto objektīva vāciņu, tavs TomTom Bandit ir šļakatdrošs. Ja vēlies 
izmantot TomTom Bandit ūdenī vai zem ūdens ar dziļumu līdz 40 m (5 ATM) vai aktivitātēm uz 
ūdens, piemēram, sērfošanai, uzstādi papildu niršanas (IPX8) melno objektīva vāciņu. Ja 
lietošanas laikā tiek novērota jebkāda nenormālība, nekavējoties izslēdz TomTom Bandit. Ūdens 
TomTom Bandit vai Batt-Stick iekšienē var radīt bojājumus un izraisīt sprādzienu vai uguns-
grēku.  

 Kameras drošums, lietojot to zem ūdens, ir atkarīgs no ūdens spiediena, dziļuma izmaiņām, 
ūdens piesārņotības, ūdens sāļuma, ūdens temperatūras un citiem vides faktoriem. Atrodoties 
zem ūdens 40 m (5 ATM) dziļumā nav ieteicams enerģiski kustināt kameru. Ja kamera zem ūdens 
tiek pakļauta enerģiskām kustībām, TomTom nevar garantēt tās pilnīgu funkcionēšanu. 

 Uzturi TomTom Bandit objektīva vāciņu un Batt-Stick tīrus, īpaši blīves. Pārbaudi, vai objektīva 
vāciņā un Batt-Stick blīvēs nav gružu, bojājumu un plaisu. Nelieli gruži un plaisas var radīt 
izplūdi un sabojāt TomTom Bandit. 

 Pēc katras lietošanas ūdenī vai blakus smiltīm, dubļiem vai citiem līdzīgiem materiāliem, 
noskalo TomTom Bandit ārpusi ar tīru ūdeni. Pēc tīrīšanas nosusini kameru ar tīru, sausu un 
bezplūksnu drānu. Noņem Batt-Stick ārējo kontaktu pārsegu un nožāvē kontaktus un pārsegu. 
Pretējā gadījumā var rasties rūsa vai kameras darbības traucējumi. 

Izstrādājuma drošības informācija 
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TomTom Bandit 
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Batt-Stick izņemšana 

Izņem Batt-Stick, lai varētu ievietot atmiņas karti vai izmantot citu Batt-Stick. Varat arī izmantot 
USB savienotāju, lai uzlādētu Batt-Stick un pārsūtītu failus uz datoru. 

Svarīgi! Noņemot Batt-Stick vai objektīva vāciņu, esi īpaši uzmanīgs, lai TomTom Bandit vai 
Batt-Stick neiekļūtu netīrumi vai ūdens. Batt-Stick vai objektīva vāciņu noņem tikai tīros un sausos 
apstākļos. 

Lai izņemtu Batt-Stick, rīkojies šādi: 

1. Nospied Batt-Stick aizslēgu. 

 

2. Turot aizslēgu, griez pārsegu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz redzi divus 
punktus vienu pretim otram. 

 

TomTom Bandit darba uzsākšana 
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3. Izvelc Batt-Stick. 

 

 

Batt-Stick uzstādīšana 

Batt-Stick ievietošana 

Svarīgi! Noņemot Batt-Stick vai objektīva vāciņu, esi īpaši uzmanīgs, lai TomTom Bandit vai 
Batt-Stick neiekļūtu netīrumi vai ūdens. Batt-Stick vai objektīva vāciņu noņem tikai tīros un sausos 

apstākļos. 

Lai ievietotu Batt-Stick, rīkojies šādi: 

4. Ievieto Batt-Stick kamerā. 

 

5. Pārliecinies, ka abi punkti atrodas viens otram pretī un cieši blakus. 

Svarīgi! Ja redzi tikai vienu punktu, kad Batt-Stick ir ievietos, nemēģini to pagriezt. Vispirms 

Batt-Stick jānovieto atbloķētā pozīcijā, lai varētu ievietot to pareizi. 
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6. Pagriez pārsegu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu Batt-Stick kamerā. 

 

Batt-Stick atbloķēšana 

Lai novietotu Batt-Stick atbloķētā pozīcijā, rīkojies šādi: 

1. Turi Batt-Stick un nospied aizslēgu, vienlaicīgi griežot pārsegu pretēji pulksteņrādītāju kustības 
virzienam. 
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2. Kad aizslēgam pa kreisi redzi punktu un bultiņu, Batt-Stick var ievietot, kā aprakstīts augstāk. 

 

 

TomTom Bandit uzlāde 

TomTom Bandit var uzlādēt divos veidos: 

Batt-Stick uzlāde, izmantojot USB ligzdu 

Svarīgi! Noņemot Batt-Stick vai objektīva vāciņu, esi īpaši uzmanīgs, lai TomTom Bandit vai 
Batt-Stick neiekļūtu netīrumi vai ūdens. Batt-Stick vai objektīva vāciņu noņem tikai tīros un sausos 

apstākļos. 

1. Izņem Batt-Stick no TomTom Bandit. 

2. Ievieto Batt-Stick USB savienotāju datora USB ligzdā vai standarta USB sienas lādētājā. 

Padoms. Batt-Stick uzlādes laikā LED rāda uzlādes līmeni un viens LED mirgo. 

3. Lai redzētu Batt-Stick uzlādes līmeni, izņem USB savienotāju no USB uzlādes ligzdas, pēc tam 
nospied pogu IESLĒGT. 

LED iedegas, lai parādītu uzlādes līmeni. 

4. Kad Batt-Stick ir uzlādēts, ievieto Batt-Stick TomTom Bandit. 
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TomTom Bandit uzlāde, izmantojot papildu spēka kabeli 

1. Noņem savienotāja pārsegu Batt-Stick aizmugurē. 

 

Padoms. Batt-Stick nav jāizņem no TomTom Bandit. 

2. Savieno spēka kabeli ar Batt-Stick savienotāju un USB ligzdu.  

Akumulatora uzlādes līmeni vari redzēt STĀVOKĻA ekrānā izvēlnē IESTATĪJUMI. 
 

Atmiņas kartes ievietošana 

Uzņemtie fotoattēli un video tiek glabāti microSD kartē, kas atrodas Batt-Stick. Izmanto Class 10 vai 
augstāka standarta microSD karti. Sarakstu ar apstiprinātām saderīgām microSD kartēm skati 
tomtom.com/support. 

Piezīme. Ievietojot microSD karti, kas ir pārāk lēna darbam ar TomTom Bandit, TomTom Bandit 
parāda ziņojumu ar lūgumu izmantot saderīgu microSD karti. 

Padoms. MicroSD kartes ar laiku var nolietoties, un microSD kartei piepildoties, tās veiktspēja var 
pazemināties. Lai saglabātu veiktspēju, nepieciešams regulāri formatēt microSD karti. 

Svarīgi! Noņemot Batt-Stick vai objektīva vāciņu, esi īpaši uzmanīgs, lai TomTom Bandit vai 
Batt-Stick neiekļūtu netīrumi vai ūdens. Batt-Stick vai objektīva vāciņu noņem tikai tīros un sausos 

apstākļos. 

1. Izņem Batt-Stick no TomTom Bandit. 

2. Ievieto microSD karti Batt-Stick atmiņas kartes slotā. 

Svarīgi! microSD karte jāievieto ar kontaktiem vērstiem augšup. 

http://www.tomtom.com/support
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3. Uzstādi Batt-Stick TomTom Bandit. 
 

Uzstādīšana 

Piezīme. Izvēlētā valoda tiks lietota visam ekrānā redzamajam tekstam. Vēlāk jebkurā laikā vari 
nomainīt valodu, izmantojot Valoda Kameras iestatījumu izvēlnē. 

Pirmo reizi ieslēdzot TomTom Bandit, tev jāatbild uz vairākiem jautājumiem, lai to uzstādītu. 
Atbildi uz jautājumiem, nospiežot pogu, lai ekrānā virzītos augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi. 

Padoms. Pirmo reizi veicot iestatīšanu, nav nepieciešams TomTom Bandit savienot ar internetu 
vai mobilo lietojumprogrammu. 

 

Pamata turētāja uzstādīšana 

Pamata turētāja komplekts ļauj uzstādīt TomTom Bandit uz ķiveres vai citas plakanas vai nedaudz 
izliektas virsmas. Tiek nodrošināti plakani un izliekti pamata turētāji. 

Padoms. Papildu turētāji ir pieejami kā piederumi. 

Padoms. Lai uzstādītu TomTom Bandit uz velosipēda stūres, izmanto papildu velosipēda turētāju. 

Padoms. Tu vari uzstādīt TomTom Bandit arī otrādi. Iestati GRIEŠANĀS attēla iestatījumu uz 180, 

lai pagrieztu attēlu par 180 grādiem. 

1. Pirms turētāja uzstādīšanas atrodi TomTom Bandit labāko pozīciju. 

Turētāju piestiprini tikai uz līdzenas un cietas virsmas. Turētāju nevar droši piestiprināt uz 
porainām, auduma vai mīkstām virsmām. 

Lai uzstādītu TomTom Bandit dažādos leņķos un ķiveres kreisajā vai labajā pusē, vari pagriezt 
TomTom Bandit pamatni par vairāk kā 180 grādiem. 

Padoms. Izmanto mobilās lietojumprogrammas reāllaika skatu meklētāju, lai iestatītu TomTom 
Bandit uz pareizo skatu. 
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2. Notīri vietu, kur vēlies uzstādīt pamata turētāju. 

Vasks, eļļa, netīrumi un mitrums samazina pielipšanas spēju. Pārliecinies, ka vieta ir pilnīgi 
sausa. 

 

3. Pārliecinies, ka turētājs ir vērsts pareizajā virzienā, un sausos, istabas temperatūras apstākļos 
piestiprini turētāju. Stingri piespied turētāju virsmai. 

Turētājs netiks droši piestiprināts, uzstādot to mitrumā un aukstumā. 

4. Uzgaidi 24 stundas, lai tas pieliptu. 

5. Uzstādi TomTom Bandit uz turētāja. Pārliecinies, ka TomTom Bandit ir nostiprināts. 

Svarīgi! Pirms katras aktivitātes sākšanas pārliecinies, ka TomTom Bandit ir nostiprināts. 
Regulāri pārbaudi turētāja drošumu. Ja aktivitāte ietver triecienus vai vibrāciju, izmanto 

aukliņu, lai nepazaudētu TomTom Bandit gadījumā, ja turētājs nokrīt. 

 

 

360 grādu rotācijas turētāja uzstādīšana 

360 grādu rotācijas turētāja komplekts ļauj uzstādīt TomTom Bandit uz ķiveres vai citas plakanas 
vai nedaudz izliektas virsmas. Tiek nodrošinātas plakanas un izliektas turētāju pamatnes. Pēc 
uzstādīšanas vari ērti regulēt TomTom Bandit virzienu un leņķi. 

Padoms. Papildu turētāji ir pieejami kā piederumi. 

Padoms. Lai uzstādītu TomTom Bandit uz velosipēda stūres, izmanto papildu velosipēda turētāju. 
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Padoms. Tu vari uzstādīt TomTom Bandit arī otrādi. Iestati GRIEŠANĀS attēla iestatījumu uz 180, 
lai pagrieztu attēlu par 180 grādiem. 

1. Pirms turētāja uzstādīšanas atrodi TomTom Bandit labāko pozīciju. 

Turētāju piestiprini tikai uz līdzenas un cietas virsmas. Turētāju nevar droši piestiprināt uz 
porainām, auduma vai mīkstām virsmām. 

Lai uzstādītu TomTom Bandit dažādos leņķos un ķiveres kreisajā vai labajā pusē, vari pagriezt 
TomTom Bandit pamatni par vairāk kā 180 grādiem ap TomTom Bandit korpusu. 

Padoms. Izmanto mobilās lietojumprogrammas reāllaika skatu meklētāju, lai iestatītu TomTom 

Bandit uz pareizo skatu. 

 

2. Notīri vietu, kur vēlies uzstādīt turētāju. 

Vasks, eļļa, netīrumi un mitrums samazina pielipšanas spēju. Pārliecinies, ka vieta ir pilnīgi 
sausa. 

 

3. Sausos, istabas temperatūras apstākļos piestiprini turētāja pamatni. Stingri piespied turētāja 
pamatni virsmai. 

Turētāja pamatne netiks droši piestiprināta, uzstādot to mitrumā un aukstumā. 

4. Uzgaidi 24 stundas, lai pieliptu. 
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5. Uzstādi 360 grādu rotācijas turētāju uz turētāja pamatnes. Piespied TomTom Bandit plāksni, lai 
nofiksētu rotācijas turētāju uz pamatnes. 

 

6. Uzstādi TomTom Bandit uz 360 grādu rotācijas turētāja. Pārliecinies, ka TomTom Bandit ir 
nostiprināts. 

 

7. Pielāgo TomTom Bandit pozīciju, pēc tam novieto rotācijas turētāja aizslēgu bloķētā pozīcijā, 
lai to nofiksētu. 

Padoms. Izmanto mobilās lietojumprogrammas reāllaika skatu meklētāju, lai iestatītu TomTom 
Bandit uz pareizo skatu. 

Svarīgi! Pirms katras aktivitātes sākšanas pārliecinies, ka TomTom Bandit ir nostiprināts. 
Regulāri pārbaudi turētāja drošumu. Ja aktivitāte ietver triecienus vai vibrāciju, izmanto 

aukliņu, lai nepazaudētu TomTom Bandit gadījumā, ja turētājs nokrīt. 
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TomTom Bandit ieslēgšana un izslēgšana 

TomTom Bandit var būt ieslēgts, izslēgts vai atrasties gaidstāves režīmā. TomTom Bandit var ieslēgt 
un izslēgt, izmantojot TomTom Bandit pogas. 

 

TomTom Bandit ieslēgšana 

Uz 2 sekundēm nospied pogu SĀKT TomTom Bandit aizmugurē, lai ieslēgtu TomTom Bandit. Parādās 
TomTom logotips, mirgo sarkani LED, un atskan palaides signāls. Ja Batt-Stick nav ievietota microSD 
karte, nepieciešams ievietot atmiņas karti, lai ieslēgtu TomTom Bandit. 

Ja TomTom Bandit atrodas gaidstāves režīmā, nospied vadības pogu, lai pamodinātu TomTom 
Bandit. 

TomTom Bandit saglabājas ieslēgts šādos gadījumos: 

 TomTom Bandit ieraksta video vai tu uzņem fotoattēlus. 

 Tu izmanto ekrānu, lai iestatītu TomTom Bandit. 

 Tu lieto TomTom Bandit no mobilā tālruņa, izmantojot Wi-Fi vai Bluetooth. 

TomTom Bandit izslēgšana 

Uz 2 sekundēm nospied pogu PĀRTRAUKT TomTom Bandit priekšā, lai to izslēgtu. Mirgo sarkanie 
LED, un atskan izslēgšanas signāls. 

TomTom Bandit automātiski izslēdzas, ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems. 

Gaidstāve 

Lai taupītu enerģiju, TomTom Bandit automātiski ieslēdz gaidstāves režīmu, ja vairākas minūtes 
netiek lietots.  

Tu vari pamodināt TomTom Bandit, nospiežot vadības pogu, izmantojot tālvadības pulti vai mobilo 
lietojumprogrammu. Nospiežot pogu SĀKT, TomTom Bandit sāk uzņemt video vai fotoattēlus 
atkarībā no iestatītā režīma. 

TomTom Bandit izslēdzas pēc divām stundām gaidstāves režīmā. 
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Ierakstīšana 

TomTom Bandit ir atsevišķas pogas SĀKT un PĀRTRAUKT gan uz TomTom Bandit, gan uz tālvadības 
pults. Atsevišķas pogas ļauj ērti sākt ierakstīšanu, pievienot iezīmētas video epizodes un apturēt 
ierakstīšanu, jo pogu funkcija vienmēr ir viena un tā pati. 

 

Sākt ierakstīšanu 

Kad TomTom Bandit ir ieslēgts vai atrodas gaidstāves režīmā, nospied pogu SĀKT, lai sāktu 
ierakstīšanu izvēlētajā režīmā, piemēram, video ierakstīšanu vai sērijveida fotoattēlu uzņemšanu. 
Ierakstīšanu vari sākt arī, izmantojot papildu tālvadības pulti vai mobilo lietojumprogrammu. 

Kad ierakstīšana sākas, atskan signāls, un pogu SĀKT un PĀRTRAUKT sarkanie LED nepārtraukti 
mirgo. 

Nospied pogu SĀKT vēlreiz, lai manuāli iezīmētu video epizodes. 

Apturēt ierakstīšanu 

Nospied pogu PĀRTRAUKT, lai apturētu ierakstīšanu un atgrieztos gaidstāves režīmā. Ierakstīšanu 
vari apturēt arī, izmantojot papildu tālvadības pulti vai mobilo lietojumprogrammu. 

Kad ierakstīšana tiek apturēta, atskan signāls, un pogu SĀKT un PĀRTRAUKT sarkanie LED beidz 
mirgot. 
 

Iezīmētas video epizodes 

Epizodes tiek iezīmētas video ierakstīšanas laikā. Atzīmē kādu sava video aizraujošu daļu, 
piemēram, lielu ātrumu, lēcienu vai vienkārši skaistu skatu, ko tu varētu gribēt skatīt vēlāk un 
pievienot savam video stāstam. Video var ietvert daudz iezīmētu epizožu.  

Atzīmes ļauj ērti atskaņot tavus video, izveidot video stāstu un koplietot video, izmantojot mobilo 
lietojumprogrammu vai Bandit Studio. Iezīmētās epizodes tiek rādītas atsevišķi no video, kuros tās ir 
ietvertas. Katra iezīmētā epizode ilgst 6 sekundes. 

Atzīmes tiek pievienotas video, izmantojot ievades no iebūvētiem sensoriem, ārējiem sensoriem, vai 
manuāli, lai atzīmētu visaizraujošākās video daļas. Atzīmes no iebūvētiem un ārējiem sensoriem tiek 
pievienotas automātiski. 

Padoms. Skatot video mobilajā lietojumprogrammā vai Bandit Studio, vari iezīmēt epizodes un 
pielāgot to pozīciju un ilgumu. 

Tiek izmantotas šādas atzīmes un to simboli: 
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Ātrums. 

 
 

 
G spēks. 

 
 

 
Maksimāls paātrinājums. 

 
 

 
Maksimāls palēninājums. 

 
 

 
Maksimāla rotācija. 

 
 

 
Maksimāls vertikālais ātrums. 

 
 

 
Pulss no pulsa monitora. 

 
 

 
Manuāla epizožu iezīmēšana. 
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Sagatavošana lietošanai 

Pirms video veidošanas iesakām uzlādēt TomTom Bandit, pēc tam lejupielādāet jebkādus 
programmatūras atjauninājumus un QuickGPSfix. 

Kameras programmatūras atjaunināšana 

Tu vari atjaunināt kameras programmatūru un QuickGPSfix, izmantojot mobilo lietojumprogrammu 
vai Bandit Studio. 

Piezīme. QuickGPSfix palīdz TomTom Bandit saņemt GPS labojumfailu un ātri noteikt tavu 
atrašanās vietu. 

Akumulatora darbības laiks 

Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, TomTom Bandit var lietot līdz pat trīs stundām ierakstīšanas 
režīmā ar GPS uztveršanu. Video izšķirtspēja un kadru ātrums, ar kādu tiek ierakstīti video, arī 
ietekmē akumulatora darbības laiku - ierakstīšana ar augstāku izšķirtspēju un lielāku kadru ātrumu 
patērē vairāk enerģijas. 

TomTom Bandit ieslēdz gaidstāves režīmu, kad kādu brīdi nav lietots. Pēc divām stundām TomTom 
Bandit automātiski izslēdzas. 

TomTom Bandit mobilā lietojumprogramma  

TomTom Bandit mobilo lietojumprogrammu vari lejupielādēt bez maksas no mūsu lietojumpro-
grammu veikala vai vietnes tomtom.com/cam. 

Lai uzzinātu vairāk, skati Mobilā lietojumprogramma šajā ceļvedī. 

TomTom Bandit savienošana ar viedtālruni 

Lai uzzinātu vairāk, skati Tālruņa iestatījumi šajā ceļvedī. 

TomTom Bandit Studio 

Bandit Studio vari lejupielādēt bez maksas, dodoties uz vietni tomtom.com/cam. 

Lai uzzinātu vairāk, skati Bandit Studio šajā ceļvedī. 
 

Par tavu TomTom Bandit 

Tavs TomTom Bandit ir moduļkonstrukcija, kas ir ērti izjaucama, lai tu varētu mainīt daļas, 
piemēram, uzstādīt jaunu Batt-Stick vai nomainīt objektīva vāciņu.  

Tavs TomTom Bandit 

http://www.tomtom.com/cam
http://www.tomtom.com/cam
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1. Batt-Stick 1900 mAh. 

2. Akumulatora uzlādes indikators. Kad Batt-Stick ir izņemts, nospied pogu IESLĒGT, lai redzētu 
akumulatora uzlādes līmeni. 

3. USB 3.0 savienotājs uzlādei un datu pārsūtīšanai. 

4. Poga IESLĒGT, SĀKT un manuāli iezīmēt. 

5. Savienotājs ar pārsegu papildu spēka kabelim un ārējam audio kabelim. 

6. Vieta aukliņai. 

7. Vadības poga, lai virzītos augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi uz citiem ekrāniem TomTom Bandit 
displejā: 

 Virzies augšup vai lejup, lai izvēlētos elementus izvēlnē. 

 Virzies pa labi, lai izvēlētos elementu un atvērtu tā izvēlni. 

 Virzies pa kreisi, lai aizvērtu izvēlni. 

 Lai izvēlētos opciju kādā izvēlnē, pārliecinies, ka tā ir iezīmēta, pirms aizver izvēlni. 
TomTom Bandit atceras iezīmēto opciju. 

 Ja opcija izvēlnē ieslēdzas un izslēdzas, virzies pa labi, lai mainītu iestatījumu. 

Piezīme. Vadības poga tiek atspējota, izmantojot TomTom Bandit dziļi zem ūdens. 

8. Ekrāns. 

9. Poga PĀRTRAUKT un IZSLĒGT. 

10. Objektīva vāciņš.  

Standarta baltais objektīva vāciņš ir šļakatdrošs (IPX7). Ja vēlies izmantot TomTom Bandit ūdenī 
vai zem ūdens ar dziļumu līdz 40 m (5 ATM) vai aktivitātēm uz ūdens, piemēram, sērfošanai, 
uzstādi papildu niršanas (IPX8) melno objektīva vāciņu. 

11. Pagriežami turētāja gredzeni, kas nodrošina ātru noņemšanu. 

12. Objektīvs (objektīva vāciņam vienmēr jābūt uzstādītam, lai aizsargātu objektīvu). 
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Kas redzams ekrānā 

TomTom Bandit ekrāns ļauj izvēlēties video vai fotoattēlu veidu, ko vēlies uzņemt, un ļauj mainīt 
iestatījumus katram video un foto režīmam. Lai virzītos uz citiem ekrāniem, izmantojot vadības 
pogu, rīkojies šādi: 

 Virzies augšup vai lejup, lai izvēlētos elementus izvēlnē. 

 Virzies pa labi, lai izvēlētos elementu un atvērtu tā izvēlni. 

 Virzies pa kreisi, lai aizvērtu izvēlni. 

 Lai izvēlētos opciju kādā izvēlnē, pārliecinies, ka tā ir iezīmēta, pirms aizver izvēlni. TomTom 
Bandit atceras iezīmēto opciju. 

 Ja opcija izvēlnē ieslēdzas un izslēdzas, virzies pa labi, lai mainītu iestatījumu. 

Piezīme. Vadības poga tiek atspējota, izmantojot TomTom Bandit dziļi zem ūdens. 

Tu vari redzēt šādus ekrānus: 

Kameras stāvokļa 
ekrāns 

 

Kameras stāvokļa ekrāns tiek rādīts, kad netiek uzņemti video vai 
fotoattēli. Šis ekrāns rāda režīmu un tevis izvēlētos specifiskos iestatīju-
mus. 

Režīma ekrāns 
 

Režīma ekrāns ļauj izvēlēties režīmu, ko vēlies lietot. Režīmi ir Foto, 
Video, Lēna kustība, Intervāla fotografēšana un Kino. 

Ierakstīšanas ekrāns 
 

Ierakstīšanas ekrāns tiek rādīts, ierakstot video vai uzņemot fotoattēlus. 
Ekrāns rāda atlikušo laiku, cik ilgi vēl var veikt ierakstu, un laiku, ko 
ieraksts jau aizņem, vai uzņemto fotoattēlu skaitu. 

Iestatījumu ekrāns 
 

Iestatījumu ekrāns ļauj mainīt iestatījumus izvēlētajam režīmam un 
TomTom Bandit vispārīgos iestatījumus.  

Izvēloties Stāvoklis, tu redzēsi TomTom Banditstāvokli. 

Video un foto 
iestatījumi 

 

Katram video un foto režīmam vari iestatīt dažādus iestatījumus, lai 
pielāgotu video vai fotoattēlu. Piemēram, vari iestatīt kadru ātrumu, 
objektīva leņķi un apstākļus. 

Vispārīgi iestatījumi 
 

Vispārīgi iestatījumi iestata TomTom Bandit opcijas, piemēram, Valoda, 
Mērvienības un Skaņa. 

Ikonas ekrānā rāda dažādu kameras funkciju un savienoto sensoru stāvokli. 
 

Ekrānā redzamās ikonas 

Zemāk redzamās ikonas ekrānā rāda dažādu kameras funkciju un savienoto sensoru stāvokli: 

 
 

Ikona rāda atrasto GPS satelītu skaitu. Lai noteiktu kameras GPS atrašanās 
vietu, nepieciešamas 4 joslas. 

 
 

Šī ikona rāda, ka TomTom Bandit ir savienots ar pulsa monitoru. 

 
 

Šī ikona rāda, ka ir ievietota atmiņas karte. 

 
 

Akumulatora stāvokļa ikona. 

 
 

Šī ikona rāda, ka video vai foto attēls ir pagriezts par 180 grādiem. 

 
 

Šī ikona rāda, ka kameras ekspozīcija ir iestatīta uz Spilgts vai Nakts. 

 
 

Šis simbols rāda, ka kamera atrodas lidojuma režīmā. 
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Šis simbols rāda, ka TomTom Bandit ir savienots ar ārēju mikrofonu. 

 
 

Šis simbols rāda, ka TomTom Bandit ir savienots ar tālvadības pulti. 

 

TomTom Bandit uzlāde 

TomTom Bandit var uzlādēt divos veidos: 

Batt-Stick uzlāde, izmantojot USB ligzdu 

Svarīgi! Noņemot Batt-Stick vai objektīva vāciņu, esi īpaši uzmanīgs, lai TomTom Bandit vai 
Batt-Stick neiekļūtu netīrumi vai ūdens. Batt-Stick vai objektīva vāciņu noņem tikai tīros un sausos 

apstākļos. 

1. Izņem Batt-Stick no TomTom Bandit. 

2. Ievieto Batt-Stick USB savienotāju datora USB ligzdā vai standarta USB sienas lādētājā. 

Padoms. Batt-Stick uzlādes laikā LED rāda uzlādes līmeni un viens LED mirgo. 

3. Lai redzētu Batt-Stick uzlādes līmeni, izņem USB savienotāju no USB uzlādes ligzdas, pēc tam 
nospied pogu IESLĒGT. 

LED iedegas, lai parādītu uzlādes līmeni. 

4. Kad Batt-Stick ir uzlādēts, ievieto Batt-Stick TomTom Bandit. 

 

TomTom Bandit uzlāde, izmantojot papildu spēka kabeli 

1. Noņem savienotāja pārsegu Batt-Stick aizmugurē. 

 

Padoms. Batt-Stick nav jāizņem no TomTom Bandit. 

2. Savieno spēka kabeli ar Batt-Stick savienotāju un USB ligzdu.  

Akumulatora uzlādes līmeni vari redzēt STĀVOKĻA ekrānā izvēlnē IESTATĪJUMI. 
 

Atmiņas kartes ievietošana 

Uzņemtie fotoattēli un video tiek glabāti microSD kartē, kas atrodas Batt-Stick. Izmanto Class 10 vai 
augstāka standarta microSD karti. Sarakstu ar apstiprinātām saderīgām microSD kartēm skati 
tomtom.com/support. 

http://www.tomtom.com/support
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Piezīme. Ievietojot microSD karti, kas ir pārāk lēna darbam ar TomTom Bandit, TomTom Bandit 
parāda ziņojumu ar lūgumu izmantot saderīgu microSD karti. 

Padoms. MicroSD kartes ar laiku var nolietoties, un microSD kartei piepildoties, tās veiktspēja var 

pazemināties. Lai saglabātu veiktspēju, nepieciešams regulāri formatēt microSD karti. 

Svarīgi! Noņemot Batt-Stick vai objektīva vāciņu, esi īpaši uzmanīgs, lai TomTom Bandit vai 
Batt-Stick neiekļūtu netīrumi vai ūdens. Batt-Stick vai objektīva vāciņu noņem tikai tīros un sausos 

apstākļos. 

1. Izņem Batt-Stick no TomTom Bandit. 

2. Ievieto microSD karti Batt-Stick atmiņas kartes slotā. 

Svarīgi! microSD karte jāievieto ar kontaktiem vērstiem augšup. 

 

 

3. Uzstādi Batt-Stick TomTom Bandit. 
 

Video un foto režīmi un iestatījumi 

Katram video un foto režīmam ir savi iestatījumi. 
 

TomTom Bandit režīmi 

Izvēlies režīmu tieši TomTom Bandit vai no mobilās lietojumprogrammas. Kad esi izvēlējies režīmu, 
vari mainīt video vai foto režīma iestatījumus. 

 

Video 
 

Normāla augstas kvalitātes video režīms. 

 

Lēna kustība 
 

Video tiek ierakstīti normālā kadru ātruma reizinājumā (2x, 4x vai 8x), bet 
video atskaņošanai tiek saglabāts ar normālo kadru ātrumu (30 kadri 
sekundē), kā rezultātā tiek iegūts lēnas kustības video.  

Arī audio un sensoru dati tiek ierakstīti lēnas kustības režīmā. Pieejamais 
lēnas kustības ātrums ir atkarīgs no izvēlētās video izšķirtspējas. 
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Intervāla 
fotografēšana 

 

INTERVĀLA UZŅEMŠANAS REŽĪMĀ TomTom Bandit ieraksta video tieši kā 
video pašreiz iestatītajā izšķirtspējā un normālā kadru ātrumā.  

Tu vari izvēlēties intervālu starp ierakstiem. Intervāla uzņemšanas 
ierakstīšana tiek apturēta, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, kad 
atmiņas karte ir pilna vai tiek nospiesta poga PĀRTRAUKT. 

Intervāla video uzņemšanas laikā netiek ierakstīta audio un sensoru 
informācija, bet video sākumā tiek ierakstīta GPS informācija, ja ir 
pieejams signāls. 

 

Kino 
 

KINO ir augstākās izšķirtspējas režīms ar 4 tk. vai 2,7 tk. video tveršanu. 
Normālai lietošanai 1080p piedāvā pietiekami augstas kvalitātes video. 

 

Foto 
 

Foto režīmam ir šādas opcijas: 

 Normāls - viena fotoattēla uzņemšanai. 

 Sērijveida foto - fotoattēlu sērijas uzņemšanai ļoti īsā laikā. 

 

Video iestatījumi 

Katram video režīmam ir savi iestatījumi. Tu vari mainīt iestatījumus tieši TomTom Bandit vai 
izmantojot mobilo lietojumprogrammu. 

Kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup uz izvēlni IESTATĪJUMI un izvēlies režīma iestatījumus 
pašreizējam video režīmam, piemēram, VIDEO vai LĒNA KUSTĪBA. Virzies pa labi, pēc tam izvēlies 
iestatījumus, ko vēlies mainīt. 

Video iestatījumi 

Izmērs 
 

 1080p pie 30 kadriem sekundē 

 1080p pie 60 kadriem sekundē 

 720p pie 60 kadriem sekundē 

 720p pie 120 kadriem sekundē 

Skats 
 

 Plats 

 Normāls 

Lēnas kustības iestatījumi 

Izmērs 
 

 1080p pie 2x ātruma 

 720p pie 4x ātruma 

 WVGA pie 6x ātruma 

Skats 
 

 Plats 

 Normāls 

Kino iestatījumi 

Izmērs  
 

 4 tk. pie 15 kadriem sekundē 

 2.7 tk. pie 30 kadriem sekundē 
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Intervāla fotografēšanas iestatījumi 

Izmērs 
 

 4 tk. pie 15 kadriem sekundē 

 4 tk. pie 30 kadriem sekundē 

 1080p pie 15 kadriem sekundē 

 1080p pie 30 kadriem sekundē 

Intervāls 
 

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

Foto iestatījumi 

Izmanto foto iestatījumus, lai izvēlētos foto režīmu. Kad režīms ir izvēlēts, vari izvēlēties 
iestatījumus šim foto režīmam. Tu vari mainīt iestatījumus tieši TomTom Bandit vai izmantojot 
mobilo lietojumprogrammu. 

Kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup uz izvēlni IESTATĪJUMI un izvēlies FOTO. Virzies pa labi, lai 
izvēlētos režīmu, piemēram, SĒRIJVEIDA FOTO, pēc tam izvēlies iestatījumus, ko vēlies mainīt. 

NORMĀLI iestatījumi 

Izmērs  
 

 16 MP 

SĒRIJVEIDA FOTO iestatījumi 

Izmērs 
 

 8 MP 

 16 MP 

Sērijveida foto 
 

 Līdz 10 fotoattēliem 1 sekundē 

 Līdz 10 fotoattēliem 2 sekundē 
 

Attēla iestatījumi 

Attēla iestatījumi ļauj izvēlēties apgaismojuma apstākļus un attēla pagriešanu. Iestatījumi tiek 
piemēroti visiem video vai foto režīmiem. 

Kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup uz izvēlni IESTATĪJUMI un izvēlies ATTĒLS. Virzies pa labi, lai 
izvēlētos vienu no šādiem iestatījumiem: 

Padoms. Tu vari piekļūt attēla iestatījumiem tikai TomTom Bandit. 

Apstākļi 

 Automātiski (noklusējums) automātiski pielāgo kameras ekspozīciju noteiktajiem apgaismojuma 
apstākļiem. 

 Spilgts iestata kameras ekspozīciju spilgta apgaismojuma apstākļiem. 

 Nakts iestata kameras ekspozīciju vāja apgaismojuma apstākļiem. 

Rotācija 

Tu vari izvēlēties pagriezt kameras uzņemtos video un fotoattēlus par 180 grādiem. Tas ļauj uzstādīt 
kameru otrādi. 
 

TomTom Bandit stāvoklis 

Kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup, lai atvērtu ekrānu IESTATĪJUMI. Izvēlies STĀVOKLIS, pēc tam 
virzies pa labi. 

Stāvokļa ekrānā tiek rādīta šāda informācija: 

 Akumulators - TomTom Bandit akumulatora uzlādes līmenis. Uzlādē Batt-Stick, ja uzlādes 
līmenis ir zems. 

 Atmiņa - TomTom Bandit pieejamā brīvā vieta.  

Padoms. Ja trūkst vietas, savieno Batt-Stick ar datoru un pārsūti daļu failu. 
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 QuickGPS - QuickGPSfix stāvokļa informācija tavā TomTom Bandit.  

QuickGPSfix palīdz TomTom Bandit ātri atrast tavu precīzu atrašanās vietu, lai tu varētu sākt 
savu aktivitāti. Lai automātiski atjauninātu QuickGPSfix informāciju savā TomTom Bandit, 
savieno TomTom Bandit ar mobilo lietojumprogrammu. QuickGPSfix informācija ir derīga trīs 
dienas pēc tās lejupielādes. 

Lai parādītu QuickGPSfix stāvokli, tiek lietoti šādi simboli: 

 
 

QuickGPSfix tavā TomTom Bandit ir atjaunināts. 

 
 

QuickGPSfix tavā TomTom Bandit ir novecojis. Ja QuickGPSfix 
informācija tavā TomTom Bandit ir novecojusi, kamera turpina 
darboties kā parasti. Tomēr, ja vēlies sākt aktivitāti, var būt 
nepieciešams ilgāks laiks, lai iegūtu GPS labojumfailu. 

 Versija - TomTom Bandit programmatūras versijas numurs. Tev var būt nepieciešama šī 
informācija, sazinoties ar klientu palīdzības dienestu. 

 Sērijas numurs - TomTom Bandit sērijas numurs. 
 

TomTom Bandit ieslēgšana un izslēgšana 

TomTom Bandit var būt ieslēgts, izslēgts vai atrasties gaidstāves režīmā. TomTom Bandit var ieslēgt 
un izslēgt, izmantojot TomTom Bandit pogas. 

 

TomTom Bandit ieslēgšana 

Uz 2 sekundēm nospied pogu SĀKT TomTom Bandit aizmugurē, lai ieslēgtu TomTom Bandit. Parādās 
TomTom logotips, mirgo sarkani LED, un atskan palaides signāls. Ja Batt-Stick nav ievietota microSD 
karte, nepieciešams ievietot atmiņas karti, lai ieslēgtu TomTom Bandit. 

Ja TomTom Bandit atrodas gaidstāves režīmā, nospied vadības pogu, lai pamodinātu TomTom 
Bandit. 

TomTom Bandit saglabājas ieslēgts šādos gadījumos: 

 TomTom Bandit ieraksta video vai tu uzņem fotoattēlus. 

 Tu izmanto ekrānu, lai iestatītu TomTom Bandit. 

 Tu lieto TomTom Bandit no mobilā tālruņa, izmantojot Wi-Fi vai Bluetooth. 

TomTom Bandit izslēgšana 

Uz 2 sekundēm nospied pogu PĀRTRAUKT TomTom Bandit priekšā, lai to izslēgtu. Mirgo sarkanie 
LED, un atskan izslēgšanas signāls. 

TomTom Bandit automātiski izslēdzas, ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems. 
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Gaidstāve 

Lai taupītu enerģiju, TomTom Bandit automātiski ieslēdz gaidstāves režīmu, ja vairākas minūtes 
netiek lietots.  

Tu vari pamodināt TomTom Bandit, nospiežot vadības pogu, izmantojot tālvadības pulti vai mobilo 
lietojumprogrammu. Nospiežot pogu SĀKT, TomTom Bandit sāk uzņemt video vai fotoattēlus 
atkarībā no iestatītā režīma. 

TomTom Bandit izslēdzas pēc divām stundām gaidstāves režīmā. 
 

Mobilās lietojumprogrammas savienošana 

Mobilā lietojumprogramma netiks palaista, kamēr nebūsi savienojis viedtālruni ar TomTom Bandit, 
izmantojot Wi-Fi. 

Padoms. Tikai iOS. Ja tavs viedtālrunis atbalsta Bluetooth Smart (BLE), Mobilā lietojumprogram-

ma automātiski ieslēdz un izslēdz Wi-Fi. Wi-Fi tiek izslēgts arī tad, ja kādu laiku netiek lietots. 

Izpildi zemāk sniegtos norādījumus, lai savienotu TomTom Bandit ar viedtālruni, un palaid mobilo 
lietojumprogrammu. 

1. Ieslēdz savu TomTom Bandit. 

2. Kameras stāvokļa ekrānā virzies augšup, lai ieslēgtu TomTom Bandit Wi-Fi savienojumu. 

Ekrānā tiek parādīts Wi-Fi savienojuma nosaukums un parole. 

3. Viedtālrunī dodies uz tālruņa Wi-Fi iestatījumu ekrānu un tīklu sarakstā izvēlies TomTom Bandit 
Wi-Fi savienojumu. 

4. Ievadi paroli, kas tiek parādīta TomTom Bandit ekrānā. 

Tālrunis savienojas ar TomTom Bandit. TomTom Bandit ekrānā parādās Savienots ar ierīci. 

5. Palaid mobilo lietojumprogrammu. 

Mobilā lietojumprogramma tiek palaista un rāda skatu meklētāja ekrānu. 
 

TomTom Bandit atiestatīšana 

Lai atiestatītu TomTom Bandit, rīkojies šādi: 

TomTom Bandit kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup, lai atvērtu ekrānu IESTATĪJUMI. Izvēlies 
VISPĀRĪGI, pēc tam izvēlies OPCIJAS. 

Izvēlies ATIESTATĪT, lai izvēlētos kādu no divām atiestates opcijām. 

 ATIESTATĪT VISU atjauno TomTom Bandit rūpnīcas iestatījumus un atiestata TomTom Bandit. 

Piezīme. Veicot atiestati, netiek izdzēsti microSD kartē glabātie fotoattēli un video. 

 ATIESATĪT WI-FI izveido jaunu Wi-Fi nosaukumu un paroli. 
 

Kameras programmatūras atjaunināšana 

Lai saņemtu atjauninājumus, vispirms reģistrē TomTom Bandit TomTom MySports kontā, izmantojot 
mobilo lietojumprogrammu vai Bandit Studio. 

Atjauninājumus savā TomTom Bandit vari instalēt šādi: 

 Instalē atjauninājumus savā TomTom Bandit tieši no mobilās lietojumprogrammas. 

 Pārsūti atjauninājumus uz Batt-Stick no Bandit Studio, pēc tam instalē Batt-Stick savā TomTom 
Bandit. 

 

Instalē atjauninājumus, izmantojot mobilo lietojumprogrammu 

1. Savieno viedtālruni ar TomTom Bandit, izmantojot Wi-Fi. 
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2. Atver mobilo lietojumprogrammu Bandit. 

Ja ir pieejams atjauninājums, tas fonā tiek pārsūtīts uz TomTom Bandit. Kad atjauninājums ir 
gatavs instalēšanai, lietojumprogrammā parādās ziņojums. 

Padoms. Lai redzētu, vai TomTom Bandit ir instalēta jaunākā programmatūra, izvēlies 
lietojumprogrammas izvēlnes pogu, pēc tam izvēlies Kameras stāvoklis. Ja kamerai ir at-

jaunināta programmatūra, pretim kameras programmatūras versijai ir redzams zaļš krusts. 

3. Restartē TomTom Bandit. 

4. Lai instalētu atjauninājumu, izpildi ekrānā dotos norādījumus. 

Instalē atjauninājumus, izmantojot Bandit Studio 

1. Pārliecinies, ka Bandit ir pietiekams akumulatora uzlādes līmenis. 

2. Izņem Batt-Stick no TomTom Bandit. 

3. Datorā palaid Bandit Studio. 

1. Ievieto Batt-Stick USB savienotāju datora USB portā. 

2. Bandit Studio izvēlies iestatījumu izvēlnes pogu. 

Ja ir pieejams atjauninājums, ekrānā pretim kameras programmaparatūras versijai tiek rādīts 
Atjaunināt. 

3. Izvēlies Atjaunināt. 

Mobilā lietojumprogramma pārsūta atjauninājumu uz Batt-Stick. 

4. Uzstādi Batt-Stick TomTom Bandit. 

5. Ieslēdz TomTom Bandit. 

6. Lai instalētu atjauninājumu, izpildi ekrānā dotos norādījumus. 

 

QuickGPSFix atjauninājumi 

Zemāk minētajās situācijās TomTom Bandit izmanto QuickGPSFix, lai palīdzētu atrast tavu pozīciju: 

 TomTom Bandit ilgi nav lietots.  

 TomTom Bandit ilgāk kā vienu nedēļu ir bijis ārpus GPS pārklājuma. 

 TomTom Bandit tiek restartēts vairāk kā 500 km attālumā no tavas iepriekšējās pozīcijas. 

QuickGPSFix satur informāciju par satelītu pozīcijām, kas palīdz TomTom Bandit ātrāk atrast tavu 
pozīciju.  

Padoms. QuickGPSFix informācija tiek atjaunināta automātiski no mobilās lietojumprogrammas. 
 

TomTom Bandit apkope 

Ja kameru izmanto bieži, iesakām to tīrīt reizi nedēļā. 

Svarīgi! Noņemot Batt-Stick vai objektīva vāciņu, esi īpaši uzmanīgs, lai TomTom Bandit vai 
Batt-Stick neiekļūtu netīrumi vai ūdens. Batt-Stick vai objektīva vāciņu noņem tikai tīros un sausos 

apstākļos. 

 Noslauki kameru ar mitru drānu, ja nepieciešams. Izmanto maigas ziepes, lai noņemtu taukus 
vai netīrumus. Ja kamera ir ļoti netīra, noskalo to aukstā vai remdenā ūdenī. 

 Objektīva vāciņu un objektīvu tīri ar drānu un aerosolu, kas paredzēts tieši kameru objektīvu 
tīrīšanai. 

Padoms. Objektīva un objektīva vāciņa tīrīšanai vari izmantot TomTom mikrošķiedras kameras 

maisiņu. 

 Nepakļauj kameru tādām spēcīgām ķimikālijām kā benzīns, tīrīšanas šķīdinātāji, acetons, spirts 
vai insektu atbaidāmvielas. Ķimikālijas var sabojāt kameras blīves, korpusu un apdari. 

 Pēc kameras lietošanas ūdenī noskalo TomTom Bandit ar tīru ūdeni un nosusini ar mīkstu drānu. 
Noņem Batt-Stick ārējo kontaktu pārsegu un nožāvē kontaktus un pārsegu. 
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Video un fotoattēlu izdzēšana un atmiņas kartes formatēšana 

Tu vari izdzēst atsevišķus vai visus video un fotoattēlus no microSD kartes vai formatēt microSD 
karti: 

 DZĒST - šī opcija izdzēš pēdējo ierakstīto video vai fotoattēlu no microSD kartes. 

 DZĒST VISU - šī opcija izdzēš visus video, fotoattēlus un sensoru datus no microSD kartes, bet 
neizdzēš datus, kas nav tajā pašā mapē. 

 FORMATĒT SD - šī opcija formatē microSD karti un izdzēš visus datus no microSD kartes. 

Izdzēs pēdējo uzņemto video vai fotoattēlu 

1. Izvēlnē IESTATĪJUMI izvēlies VISPĀRĪGI, pēc tam ATMIŅA. 

2. Izvēlies DZĒST, pēc tam JĀ. 

Pēdējais uzņemtais video vai fotoattēls tiek izdzēsts. 

Izdzēs visus video un fotoattēlus 

1. Izvēlnē IESTATĪJUMI izvēlies VISPĀRĪGI, pēc tam ATMIŅA. 

2. Izvēlies DZĒST VISU. 

3. Izvēlies JĀ. 

Tiek izdzēsti visi video un fotoattēli. 

Formatē atmiņas karti 

Svarīgi! Formatējot atmiņu, no microSD kartes tiek izdzēsti VISI dati. 

1. Izvēlnē IESTATĪJUMI izvēlies VISPĀRĪGI, pēc tam ATMIŅA. 

2. Izvēlies FORMATĒT SD. 

3. Izvēlies JĀ. 

microSD karte tiek formatēta, un visi dati tiek izdzēsti. 
 

Piekļuve saviem video un fotoattēliem 

Tavi video, fotoattēli un iezīmētās epizodes tiek glabāti atmiņas kartē, kas ir ievietota Batt-Stick. 
Ērtākais veids, kā izveidot video stāstu, izmantojot savus fotoattēlus un iezīmētās epizodes, ir 
izmantot mobilo lietojumprogrammu Bandit vai Bandit Studio. 

Mobilā lietojumprogramma Bandit savienojas ar TomTom Bandit , izmantojot Wi-Fi savienojumu. Tu 
vari izmantot lietojumprogrammu, lai izveidotu un augšupielādētu savu video stāstu, esot kustībā, 
tieši no kameras. 

Bandit Studio ir instalēts datorā. Tev jāizņem Batt-Stick no TomTom Bandit un jāievieto  Batt-Stick 
USB savienotājs datora USB ligzdā.  

Piezīme. Kad  Batt-Stick ir savienots ar datoru, tu vari piekļūt saviem video un fotoattēliem failu 
pārlūkā.  

 

Metrikas skatīšana TomTom Bandit 

Uzņemot video vai fotoattēlus, no kameras stāvokļa ekrāna virzies pa labi, lai skatītu metrikas 
ekrānu. Virzies augšup vai lejup, lai skatītu dažādu pieejamo metriku, piemēram, pulsa monitoru. 
Virzies pa labi vēlreiz, lai izvēlētos faktisko metriku, ko nosaka sensors vai ierīce. 

Tu redzi divas metrikas, kas atšķiras atkarībā no tā, kuru režīmu tu izmanto. Teksts zem katras 
metrikas rāda, kāda informācija pašlaik tiek attēlota. 

Daži pieejamās metrikas piemēri: 

 SD karte - atlikušās minūtes ekrāna augšpusē, jau ierakstītās minūtes ekrāna apakšā. 

 Ātruma režīms - maksimālais ātrums ekrāna augšpusē, pašreizējais ātrums ekrāna apakšā. 



34 
 

 

 Pulss - maksimālais pulss ekrāna augšpusē, pašreizējais pulss ekrāna apakšā, izmantojot papildu 
pulsa monitoru. 

Piezīme. TomTom Bandit ir arī iebūvēti sensori, kas ieraksta metriku, kas tiek glabāta kopā ar 

video failu. Šo metriku nevar skatīt TomTom Bandit. 
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Pamata turētāja uzstādīšana 

Pamata turētāja komplekts ļauj uzstādīt TomTom Bandit uz ķiveres vai citas plakanas vai nedaudz 
izliektas virsmas. Tiek nodrošināti plakani un izliekti pamata turētāji. 

Padoms. Papildu turētāji ir pieejami kā piederumi. 

Padoms. Lai uzstādītu TomTom Bandit uz velosipēda stūres, izmanto papildu velosipēda turētāju. 

Padoms. Tu vari uzstādīt TomTom Bandit arī otrādi. Iestati GRIEŠANĀS attēla iestatījumu uz 180, 

lai pagrieztu attēlu par 180 grādiem. 

1. Pirms turētāja uzstādīšanas atrodi TomTom Bandit labāko pozīciju. 

Turētāju piestiprini tikai uz līdzenas un cietas virsmas. Turētāju nevar droši piestiprināt uz 
porainām, auduma vai mīkstām virsmām. 

Lai uzstādītu TomTom Bandit dažādos leņķos un ķiveres kreisajā vai labajā pusē, vari pagriezt 
TomTom Bandit pamatni par vairāk kā 180 grādiem. 

Padoms. Izmanto mobilās lietojumprogrammas reāllaika skatu meklētāju, lai iestatītu TomTom 

Bandit uz pareizo skatu. 

 

2. Notīri vietu, kur vēlies uzstādīt pamata turētāju. 

Vasks, eļļa, netīrumi un mitrums samazina pielipšanas spēju. Pārliecinies, ka vieta ir pilnīgi 
sausa. 

 

Piederumu lietošana 
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3. Pārliecinies, ka turētājs ir vērsts pareizajā virzienā, un sausos, istabas temperatūras apstākļos 
piestiprini turētāju. Stingri piespied turētāju virsmai. 

Turētājs netiks droši piestiprināts, uzstādot to mitrumā un aukstumā. 

4. Uzgaidi 24 stundas, lai tas pieliptu. 

5. Uzstādi TomTom Bandit uz turētāja. Pārliecinies, ka TomTom Bandit ir nostiprināts. 

Svarīgi! Pirms katras aktivitātes sākšanas pārliecinies, ka TomTom Bandit ir nostiprināts. 
Regulāri pārbaudi turētāja drošumu. Ja aktivitāte ietver triecienus vai vibrāciju, izmanto 

aukliņu, lai nepazaudētu TomTom Bandit gadījumā, ja turētājs nokrīt. 

 

 

360 grādu rotācijas turētāja uzstādīšana 

360 grādu rotācijas turētāja komplekts ļauj uzstādīt TomTom Bandit uz ķiveres vai citas plakanas 
vai nedaudz izliektas virsmas. Tiek nodrošinātas plakanas un izliektas turētāju pamatnes. Pēc 
uzstādīšanas vari ērti regulēt TomTom Bandit virzienu un leņķi. 

Padoms. Papildu turētāji ir pieejami kā piederumi. 

Padoms. Lai uzstādītu TomTom Bandit uz velosipēda stūres, izmanto papildu velosipēda turētāju. 

Padoms. Tu vari uzstādīt TomTom Bandit arī otrādi. Iestati GRIEŠANĀS attēla iestatījumu uz 180, 

lai pagrieztu attēlu par 180 grādiem. 

1. Pirms turētāja uzstādīšanas atrodi TomTom Bandit labāko pozīciju. 

Turētāju piestiprini tikai uz līdzenas un cietas virsmas. Turētāju nevar droši piestiprināt uz 
porainām, auduma vai mīkstām virsmām. 

Lai uzstādītu TomTom Bandit dažādos leņķos un ķiveres kreisajā vai labajā pusē, vari pagriezt 
TomTom Bandit pamatni par vairāk kā 180 grādiem ap TomTom Bandit korpusu. 

Padoms. Izmanto mobilās lietojumprogrammas reāllaika skatu meklētāju, lai iestatītu TomTom 
Bandit uz pareizo skatu. 

 

2. Notīri vietu, kur vēlies uzstādīt turētāju. 
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Vasks, eļļa, netīrumi un mitrums samazina pielipšanas spēju. Pārliecinies, ka vieta ir pilnīgi 
sausa. 

 

3. Sausos, istabas temperatūras apstākļos piestiprini turētāja pamatni. Stingri piespied turētāja 
pamatni virsmai. 

Turētāja pamatne netiks droši piestiprināta, uzstādot to mitrumā un aukstumā. 

4. Uzgaidi 24 stundas, lai pieliptu. 

5. Uzstādi 360 grādu rotācijas turētāju uz turētāja pamatnes. Piespied TomTom Bandit plāksni, lai 
nofiksētu rotācijas turētāju uz pamatnes. 

 

6. Uzstādi TomTom Bandit uz 360 grādu rotācijas turētāja. Pārliecinies, ka TomTom Bandit ir 
nostiprināts. 

 

7. Pielāgo TomTom Bandit pozīciju, pēc tam novieto rotācijas turētāja aizslēgu bloķētā pozīcijā, 
lai to nofiksētu. 
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Padoms. Izmanto mobilās lietojumprogrammas reāllaika skatu meklētāju, lai iestatītu TomTom 
Bandit uz pareizo skatu. 

Svarīgi! Pirms katras aktivitātes sākšanas pārliecinies, ka TomTom Bandit ir nostiprināts. 
Regulāri pārbaudi turētāja drošumu. Ja aktivitāte ietver triecienus vai vibrāciju, izmanto 
aukliņu, lai nepazaudētu TomTom Bandit gadījumā, ja turētājs nokrīt. 

 

Velosipēda turētāja lietošana 

Papildu velosipēda turētāja komplekts ļauj uzstādīt TomTom Bandit uz velosipēda stūres vai citas 
līdzīga izmēra cauruļveida daļas. 

 

Uzstādi velosipēda turētāju tikai uz tīras un sausas virsmas. Vasks, tauki, netīrumi un mitrums 
vājinās satvērienu, ļaujot turētājam kustēties. 

Nostiprini velosipēda turētāja skavas ar rokām. Uzstādi TomTom Bandit uz velosipēda turētāja un 
noregulē TomTom Bandit pozīciju, lai iegūtu pareizo skatu. 

Padoms. Izmanto mobilās lietojumprogrammas reāllaika skatu meklētāju, lai iestatītu TomTom 
Bandit uz pareizo skatu. 

Padoms. Tu vari uzstādīt TomTom Bandit arī otrādi. Iestati GRIEŠANĀS attēla iestatījumu uz 180, 

lai pagrieztu attēlu par 180 grādiem. 

Nostiprini skavas nedaudz ciešāk, izmantojot seškanšu atslēgu. Nepievelc skavas pārāk cieši, lai 
nesabojātu velosipēda turētāju. 

Svarīgi! Pirms katras aktivitātes sākšanas pārliecinies, ka TomTom Bandit ir nostiprināts. Regulāri 
pārbaudi turētāja drošumu. Ja aktivitāte ietver triecienus vai vibrāciju, izmanto aukliņu, lai 

nepazaudētu TomTom Bandit gadījumā, ja turētājs nokrīt. 
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Papildu tālvadības pults lietošana 

Tālvadības pulti var izmantot, lai sāktu un apturētu ierakstīšanu un manuāli iezīmētu epizodi savā 
video. Izmanto tālvadības pulti, kad nevari ērti vai droši piekļūt TomTom Bandit. 

Tu vari turēt tālvadības pulti rokā vai piestiprināt to vietā, kur vari to ērti aizsniegt. 

Piezīme. Tālvadība izmanto Bluetooth Smart, lai izveidotu savienojumu ar TomTom Bandit, un to 

var vienlaicīgi lietot tikai ar vienu TomTom Bandit. 

Tālvadības pults savienošana 

1. TomTom Bandit kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup, lai atvērtu izvēlni IESTATĪJUMI.

2. Izvēlies VISPĀRĪGI, pēc tam virzies pa labi.

3. Izvēlies SAVIENOT, pēc tam virzies pa labi.

4. Izvēlies TĀLVADĪBA, pēc tam virzies pa labi.

5. Virzies augšup vai lejup, lai to ieslēgtu.

6. Uz 3 sekundēm nospied tālvadības pults pogu IESLĒGT, līdz trīs reizes zaļā krāsā iemirgojas LED.

Tālvadības pults tiek savienota ar TomTom Bandit.

Padoms. Kā tālvadības pulti vari izmantot arī mobilās lietojumprogrammas reāllaika skatu 
meklētāju. 

Tālvadības pulti vienlaicīgi var izmantot tikai vienai kamerai. Ja tālvadības pulti vēlies savienot ar 
citu kameru, izpildi augstāk sniegtos norādījumus jaunās kameras diapazonā. 

Tālvadības pults izmantošana video ierakstīšanai 

Lai pamodinātu tālvadības pulti, uz 3 sekundēm nospied pogu SĀKT (poga 2), līdz LED (3) 

iemirgojas trīs reizes. 

Nospied pogu SĀKT (poga 2), lai sāktu ierakstīšanu. LED (3) iedegas vienu reizi. 

Nospied pogu SĀKT (poga 2), lai savā video iezīmētu epizodi. 

Nospied pogu IESLĒGT (poga 1), lai apturētu ierakstīšanu. LED (3) iedegas vienu reizi. 
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Tālvadības pults siksniņas un turētāji 

Tālvadības pults plaukstas locītavas siksniņa der uz kailas plaukstas locītavas. Vari izmantot 
siksniņas pagarinājumu, lai plaukstas locītavas siksniņu pagarinātu un to varētu uzlikt virs ziemas 
jakas, piemēram, sportojot sniegā. Siksniņas var izmantot arī, lai nostiprinātu tālvadības pulti uz 
velosipēda stūres, pašfoto stieņa vai jebkurā citā piemērotā vietā. 

Piezīme. Tālvadības pults ir šļakatdroša, un to nedrīkst iegremdēt ūdenī. 

Tālvadības pults akumulatora nomaiņa 

Tālvadības pults izmanto tablešveida akumulatoru CR2032.  

Lai nomainītu akumulatoru, rīkojies šādi: 

1. Griez tālvadības pults pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai noņemtu to no 
melnās pamatnes. 

2. Izmantojot monētu, nedaudz pagriez akumulatora pārsegu pretēji pulksteņrādītāju kustības 
virzienam, līdz tas tiek nofiksēts, pēc tam noņem to. 

3. Uzmanīgi izcel akumulatoru. 

4. Nomaini akumulatoru pret jaunu. 

5. Uzliec pārsegu, ar monētu pagriez to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas tiek nofiksēts. 

6. Griez tālvadības pults pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, ievietojot to melnajā pamatnē. 
 

Objektīva vāciņu lietošana 

Standarta baltais objektīva vāciņš ir šļakatdrošs (IPX7). Ja vēlies izmantot TomTom Bandit ūdenī vai 
zem ūdens ar dziļumu līdz 40 m (5 ATM) vai aktivitātēm uz ūdens, piemēram, sērfošanai, uzstādi 
papildu niršanas (IPX8) melno objektīva vāciņu. 

Piezīme. Izmantojot niršanas IPX8 melno objektīva vāciņu, mikrofons un barometrs tiek paslēpti, 
un ar šo objektīva vāciņu nedarbosies. 

Lai noņemtu objektīva vāciņu, nospied atvienošanas pogu un pagriez objektīva vāciņu pretēji 
pulksteņrādītāju kustības virzienam. 
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Lai uzstādītu objektīva vāciņu, uzliec objektīva vāciņu uz TomTom Bandit objektīva un griez 
pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas tiek nofiksēts. 

 

Svarīgi! kad objektīva vāciņš netiek lietots, glabā to uzglabāšanas maisiņā. 

Svarīgi! Lai izvairītos no TomTom Bandit objektīva bojājumiem, nekad nelieto TomTom Bandit bez 
objektīva vāciņa. 

Svarīgi! Objektīva vāciņu un objektīvu tīri ar drānu un aerosolu, kas paredzēts tieši kameru 
objektīvu tīrīšanai. 

Svarīgi! Pārbaudi, vai objektīva vāciņā un Batt-Stick blīvēs nav gružu, bojājumu un plaisu. Nelieli 

gruži un plaisas var radīt izplūdi un sabojāt TomTom Bandit. 
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Sensoru pievienošana 

Par sensoriem 

TomTom Bandit izmanto sensorus, lai ierakstītu datus vienlaicīgi ar video failiem. Tādējādi ir 
vieglāk atrast iezīmētās epizodes, pārskatot video, tos pārskatot. 

Piezīme. TomTom Bandit visus sensoru datus glabā video failā. 

TomTom Bandit ir pieejami divu veidu sensori: 

Iebūvētie sensori 

Lai uzzinātu vairāk par iebūvētajiem sensoriem, skati Sensori tavā kamerā. 

Ārējie sensori 

Ārējie sensori ir ārējas ierīces, ko vari pievienot savam TomTom Bandit, lai sniegtu papildu 
informāciju par savu aktivitāti. 

Tu vari pievienot ārēju pulsa monitoru, izmantojot  Bluetooth Smart (BLE) savienojumu. Šis sensors 
mēra tavu pulsu sportošanas vai citas aktivitātes laikā. Ārējais TomTom pulsa monitors ir pieejams 
kā papildprodukts. 

TomTom Bandit savienojas ar ārējiem sensoriem, kad sākas ierakstīšana. Kad ierakstīšana tiek 
apturēta, sensors tiek atvienots. 
 

Sensori tavā TomTom Bandit 

TomTom Bandit ir iebūvēti sensori, kas ieraksta šādu metriku: 

 
 

 
Ātrums. 

 
 

 
G spēks. 

 
 

 
Maksimāls paātrinājums. 

 
 

 
Maksimāls palēninājums. 

 
 

 
Maksimāla rotācija. 

 
 

 
Maksimāls vertikālais ātrums. 

 
 

 
Pulss no pulsa monitora. 

 
 

 
Manuāla epizožu iezīmēšana. 
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Tiek ierakstīta arī GPS atrašanās vieta. 

Metrikas dati tiek glabāti kopā ar video, tos var redzēt kā iezīmētās video epizodes mobilajā 
lietojumprogrammā vai Bandit Studio un pievienot kā pārklājumu video stāstam. 

Tu vari izmantot arī ārējos sensorus, piemēram, pulsa monitoru, lai papildinātu savu darbību 
metriku. 

TomTom Bandit vari pievienot arī papildu ārējo mono mikrofonu. 
 

Pulsa monitors 

Lai kopā ar TomTom Bandit izmantotu ārējo TomTom pulsa monitoru, rīkojies šādi: 

1. Piestiprini monitoru siksniņai. 

 

2. Apliec siksniņu ap krūškurvi, lai monitors atrastos tieši virs krūškurvja kaula pamatnes. 

Pārliecinies, ka monitors atrodas ar pareizo pusi vērstu augšup, lai vārds "TomTom" būtu 
redzams personai, kura stāv tavā priekšā. 

 

Padoms. Samitrini sensorus siskniņas iekšpusē, pirms uzliec to ap krūškurvi. Tādējādi monito-
ram ir vieglāk uztvert tavus sirdspukstus. 

3. TomTom Bandit kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup, lai atvērtu ekrānu IESTATĪJUMI.  

4. Izvēlies VISPĀRĪGI, pēc tam izvēlies SAVIENOT. 

5. Izvēlies SENSORI, pēc tam virzies pa labi. 

6. Izvēlies SIRDS, pēc tam virzies pa labi, lai ieslēgtu. 

7. Sākot aktivitāti, TomTom Bandit savienojas ar monitoru, un ekrāna augšpusē ir redzama sirds 
ikona. 

 

Kad TomTom Bandit pirmo reizi mēģina savienoties ar monitoru un atrod vairākus monitorus, 
TomTom Bandit nezina, ar kuru monitoru savienoties. Dodies uz vietu, kur TomTom Bandit 
diapazonā neatrodas citi monitori. 

Kad vienu reizi ir izveidots savienojums ar tavu monitoru, TomTom Bandit vienmēr atkārtoti 
savienojas ar šo monitoru. 

Tu vari izmantot ārējo sirds monitoru arī ar citām Bluetooth® Smart Ready ierīcēm un lietojumpro-
grammām. Lai uzzinātu vairāk, skati izstrādājuma vai lietojumprogrammas dokumentāciju. 
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Lai nomainītu monitora akumulatoru CR2032, monitora aizmugurējās daļas atvēršanai izmanto 
monētu. Akumulators ir jāpārstrādā vai no tā jāatbrīvojas atbilstoši vietējiem tiesību aktiem. 

Piezīme. TomTom pulsa monitors nav ūdensdrošs. 
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Par video ierakstīšanu 

Tu vari izmantot TomTom Bandit video ierakstīšanai šādos režīmos:  

 VIDEO - lieto šo režīmu, lai ierakstītu normālus augstas kvalitātes video. 

 LĒNA KUSTĪBA - šis režīms ieraksta lēnas kustības video augstā kvalitātē. 

 INTERVĀLA UZŅEMŠANA - šis režīms veido video no intervāla ierakstiem, kas uzņemti noteiktos 
intervālos. 

 KINO - ļoti augstas kvalitātes video režīms video ekspertam. 

Tu vari izvēlēties režīmu, izmantojot TomTom Bandit vadības pogu, vai vari izmantot mobilo 
lietojumprogrammu. 

Katram video režīmam ir savi iestatījumi. 
 

Video ierakstīšana 

Tu vari sākt un apturēt video ierakstīšanu tieši no TomTom Bandit, izmantojot tālvadības pulti, vai 
no mobilās lietojumprogrammas. 

Padoms. Savā video vari manuāli iezīmēt epizodes. 

Piezīme. Ja TomTom Bandit ir savienots ar mobilo lietojumprogrammu, TomTom Bandit 

iestatījumus vari mainīt, tikai izmantojot lietojumprogrammu. 

Ieraksti video, izmantojot tikai TomTom Bandit vai tālvadības pulti 

1. Nospied TomTom Bandit vai tālvadības pults pogu SĀKT. 

 TomTom Bandit atskaņo signālu, un iedegas sarkanie LED, lai parādītu, ka ierakstīšana ir 
sākusies.  

 TomTom Bandit ekrānā tiek rādīts ierakstīšanas laiks un video režīms. 

Padoms. Virzies pa labi TomTom Bandit ekrānā, lai redzētu atlikušo laiku, cik ilgi vēl vari 
ierakstīt video. Atlikušais laiks ir atkarīgs no microSD kartē pieejamās vietas un video režīma, 

kuru tu izmanto. 

2. Uzņemot video, nospied pogu SĀKT, lai manuāli iezīmētu epizodes. 

3. Nospied pogu APTURĒT, lai apturētu ierakstīšanu. 

 TomTom Bandit atskaņo signālu, un sarkanie LED pārstāj mirgot.  

4. Rediģē un augšupielādē savus video, izmantojot mobilo lietojumprogrammu vai Bandit Studio. 

Ieraksti video, izmantojot mobilo lietojumprogrammu 

1. Savieno mobilo lietojumprogrammu ar TomTom Bandit. 

2. Nospied TomTom Bandit pogu SĀKT vai mobilās lietojumprogrammas ierakstīšanas pogu. 

 TomTom Bandit atskaņo signālu, un iedegas sarkanie LED, lai parādītu, ka ierakstīšana ir 
sākusies.  

 TomTom Bandit ekrānā tiek rādīts ierakstīšanas laiks un video režīms. 

3. Uzņemot video, nospied TomTom Bandit pogu SĀKT vai lietojumprogrammas iezīmēšanas pogu, 
lai manuāli iezīmētu video epizodes. 

4. Nospied TomTom Bandit pogu APTURĒT vai mobilās lietojumprogrammas ierakstīšanas pogu, lai 
apturētu ierakstīšanu. 

Video ierakstīšana 
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 TomTom Bandit atskaņo signālu, un sarkanie LED pārstāj mirgot.  

5. Rediģē un augšupielādē savus video, izmantojot mobilo lietojumprogrammu. 
 

Iezīmētas video epizodes 

Epizodes tiek iezīmētas video ierakstīšanas laikā. Atzīmē kādu sava video aizraujošu daļu, 
piemēram, lielu ātrumu, lēcienu vai vienkārši skaistu skatu, ko tu varētu gribēt skatīt vēlāk un 
pievienot savam video stāstam. Video var ietvert daudz iezīmētu epizožu.  

Atzīmes ļauj ērti atskaņot tavus video, izveidot video stāstu un koplietot video, izmantojot mobilo 
lietojumprogrammu vai Bandit Studio. Iezīmētās epizodes tiek rādītas atsevišķi no video, kuros tās ir 
ietvertas. Katra iezīmētā epizode ilgst 6 sekundes. 

Atzīmes tiek pievienotas video, izmantojot ievades no iebūvētiem sensoriem, ārējiem sensoriem, vai 
manuāli, lai atzīmētu visaizraujošākās video daļas. Atzīmes no iebūvētiem un ārējiem sensoriem tiek 
pievienotas automātiski. 

Padoms. Skatot video mobilajā lietojumprogrammā vai Bandit Studio, vari iezīmēt epizodes un 
pielāgot to pozīciju un ilgumu. 

Tiek izmantotas šādas atzīmes un to simboli: 

 
 

 
Ātrums. 

 
 

 
G spēks. 

 
 

 
Maksimāls paātrinājums. 

 
 

 
Maksimāls palēninājums. 

 
 

 
Maksimāla rotācija. 

 
 

 
Maksimāls vertikālais ātrums. 

 
 

 
Pulss no pulsa monitora. 

 
 

 
Manuāla epizožu iezīmēšana. 

 

Manuāla epizožu iezīmēšana 

Kad notiek kaut kas aizraujošs vai neaizmirstams, pirms vai pēc notikuma savā video vari manuāli 
iezīmēt epizodi. 

Iezīmē video epizodi manuāli, kad notiek kaut kas, ko automātiskā iezīmēšana varētu nenoteikt, 
piemēram, skaists skats, pastaigas augstākais punkts vai laiks kopā ar draugiem. 
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Padoms. Skatot video mobilajā lietojumprogrammā vai Bandit Studio, vari iezīmēt epizodes un 
pielāgot to pozīciju un ilgumu. 

Lai video uzņemšanas laikā manuāli iezīmētu epizodi, nospied TomTom Bandit vai tālvadības pults 
pogu SĀKT vai mobilās lietojumprogrammas iezīmēšanas pogu. 

 

Ja izmanto TomTom Bandit bez mobilās lietojumprogrammas, kad esi manuāli iezīmējis epizodi, 
ekrānā tiek parādīts zvaigznes simbols un ziņojums Jauna iezīmētā epizode. 



48 
 

 

Par fotoattēlu uzņemšanu 

Tu vari izmantot TomTom Bandit fotoattēlu uzņemšanai šādos režīmos: 

 Normāls - tiek uzņemts viens fotoattēls. 

 Sērijveida foto - ļoti īsā laikā tiek uzņemta fotoattēlu sērija. 

Tu vari izvēlēties režīmu, izmantojot TomTom Bandit vadības pogu, vai vari izmantot mobilo 
lietojumprogrammu. 

Katram foto režīmam ir savi iestatījumi. 

Foto režīma kopsavilkums 

Režīms Izšķirtspēja Tveršanas ātrums Skata lauks 

NORMĀLS 16 MP Viens fotoattēls Plats 

SĒRIJVEIDA 
FOTO 16 MP 

10 fotoattēli 1 
sekundē 

10 fotoattēli 2 
sekundēs Plats 

SĒRIJVEIDA 
FOTO 8 MP 

10 fotoattēli 1 
sekundē 

10 fotoattēli 2 
sekundēs Plats 

Fotoattēli tiek saglabāti JPEG formātā. 
 

Atsevišķu fotoattēlu uzņemšana 

Tu vari uzņemt fotoattēlu tieši no TomTom Bandit, izmantojot tālvadības pulti, vai no mobilās 
lietojumprogrammas. 

Lai uzņemtu atsevišķus fotoattēlus, izvēlies režīmu NORMĀLS tieši TomTom Bandit vai no mobilās 
lietojumprogrammas. 

Piezīme. Ja TomTom Bandit ir savienots ar mobilo lietojumprogrammu, TomTom Bandit 
iestatījumus vari mainīt, tikai izmantojot lietojumprogrammu. 

Uzņem fotoattēlu, izmantojot tikai TomTom Bandit vai tālvadības pulti 

1. TomTom Bandit izvēlies foto iestatījumus NORMĀLS. 

2. Nospied TomTom Bandit vai tālvadības pults pogu SĀKT. 

 TomTom Bandit atskaņo signālu, un iedegas sarkanie LED, parādot, ka tiek uzņemts 
fotoattēls. 

 TomTom Bandit vēlreiz atskaņo signālu, kad fotoattēls ir saglabāts. 

 TomTom Bandit ekrānā tiek rādīts uzņemto fotoattēlu skaits. 

Padoms. TomTom Bandit ekrānā virzies pa labi, lai redzētu atlikušo laiku, cik ilgi vēl vari 
uzņemt video vai cik fotoattēlu vari uzņemt. Atlikušais laiks ir atkarīgs no microSD kartē 

pieejamās vietas un foto režīma, kuru tu izmanto. 

3. Rediģē un augšupielādē savus fotoattēlus, izmantojot mobilo lietojumprogrammu vai Bandit 
Studio. 

Fotoattēlu uzņemšana 
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Uzņem fotoattēlu, izmantojot mobilo lietojumprogrammu 

1. Savieno mobilo lietojumprogrammu ar TomTom Bandit. 

2. Mobilajā lietojumprogrammā izvēlies Viens fotoattēls. 

3. Nospied TomTom Bandit pogu SĀKT vai mobilās lietojumprogrammas ierakstīšanas pogu. 

 TomTom Bandit atskaņo signālu, un iedegas sarkanie LED, parādot, ka tiek uzņemts 
fotoattēls. 

 TomTom Bandit vēlreiz atskaņo signālu, kad fotoattēls ir saglabāts. 

4. Rediģē un augšupielādē savus fotoattēlus, izmantojot mobilo lietojumprogrammu. 
 

Sērijveida foto uzņemšana 

Tu vari uzņemt sērijveida foto tieši no TomTom Bandit, izmantojot tālvadības pulti, vai no mobilās 
lietojumprogrammas. 

Lai uzņemtu sērijveida foto, izvēlies režīmu SĒRIJVEIDA FOTO tieši TomTom Bandit vai no mobilās 
lietojumprogrammas. 

Piezīme. Ja TomTom Bandit ir savienots ar mobilo lietojumprogrammu, TomTom Bandit 
iestatījumus vari mainīt, tikai izmantojot lietojumprogrammu. 

Uzņem sērijveida foto, izmantojot tikai TomTom Bandit vai tālvadības pulti 

1. Nospied TomTom Bandit vai tālvadības pults pogu SĀKT. 

 TomTom Bandit atskaņo signālu, un iedegas sarkanie LED, parādot, ka tiek uzņemti 
fotoattēli. 

 TomTom Bandit vēlreiz atskaņo signālu, kad fotoattēli ir saglabāti. 

 TomTom Bandit ekrānā tiek rādīts uzņemto fotoattēlu skaits. 

Padoms. Virzies pa labi TomTom Bandit ekrānā, lai redzētu atlikušo laiku, cik ilgi vēl vari 
ierakstīt video. Atlikušais laiks ir atkarīgs no microSD kartē pieejamās vietas un foto režīma, 

kuru tu izmanto. 

2. Rediģē un augšupielādē savus fotoattēlus, izmantojot mobilo lietojumprogrammu vai Bandit 
Studio. 

Uzņem sērijveida foto, izmantojot mobilo lietojumprogrammu 

1. Savieno mobilo lietojumprogrammu ar TomTom Bandit. 

2. Nospied TomTom Bandit pogu SĀKT vai mobilās lietojumprogrammas ierakstīšanas pogu. 

 TomTom Bandit atskaņo signālu, un iedegas sarkanie LED, parādot, ka tiek uzņemti 
fotoattēli. 

 TomTom Bandit vēlreiz atskaņo signālu, kad fotoattēli ir saglabāti. 

3. Rediģē un augšupielādē savus fotoattēlus, izmantojot mobilo lietojumprogrammu. 
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Par iestatījumiem 

Piezīme. Tu vari mainīt iestatījumus, izmantojot mobilo lietojumprogrammu viedtālrunī. 

Lai mainītu iestatījumus, kurus izmanto bieži, piemēram, TomTom Bandit režīmu, virzies pa kreisi 
no kameras stāvokļa ekrāna.  

Lai piekļūtu citiem iestatījumiem, kurus varētu būt nepieciešams mainīt retāk, izmanto iestatījumu 
izvēlni. Šie iestatījumi nosaka TomTom Bandit vispārējo darbību un tiek lietoti, lai pielāgotu režīma 
iestatījumus katram foto un video režīmam. 

Kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup, lai atvērtu izvēlni IESTATĪJUMI. Iestatījumu izvēlnē ir šādi 
elementi: 

 VIDEO vai FOTO - izmanto šos iestatījumus, lai pielāgotu režīma iestatījumus foto vai video 
režīmam, ko esi izvēlējies. 

 VISPĀRĪGI - šie iestatījumi nosaka kameras vispārējo darbību 

 STĀVOKLIS - šajā ekrānā tiek rādīts kameras vispārējais stāvoklis. 
 

Par Bluetooth 

TomTom Bandit izmanto Bluetooth 4.0 specifikāciju, kas paredzēta Bluetooth Smart, ko sauc arī par 
Bluetooth Low Energy jeb BLE. 

BLE tiek izmantots šādiem nolūkiem: 

1. Savienojumi ar ārējiem sensoriem, kas atbalsta BLE. 

2. Savienojums ar tālvadības pulti. 

3. TomTom Bandit pamodināšana, izmantojot tālvadības pulti. 

4. Viedtālruņa izmantošana, lai ieslēgtu TomTom Bandit Wi-Fi savienojumu, kad TomTom Bandit 
nav savienots un nav ērti pieejams. (Tikai Apple iOS.) 

Piezīme. TomTom Bandit Bluetooth vienmēr ir ieslēgts. 
 

Par Wi-Fi 

Kādiem nolūkiem lieto Wi-Fi? 

Wi-Fi lieto, lai TomTom Bandit savienotu ar viedtālruni. Mobilā lietojumprogramma izmanto Wi-Fi 
savienojumu skatu meklētājam, video un fotoattēlu atskaņošanai, video stāsta veidošanai un 
multivides koplietošanai. 

Wi-Fi ieslēgšana 

Padoms. Tikai iOS. Ja tavs viedtālrunis atbalsta Bluetooth Smart (BLE), Mobilā lietojumprogram-

ma automātiski ieslēdz un izslēdz Wi-Fi. Wi-Fi tiek izslēgts arī tad, ja kādu laiku netiek lietots. 

Izpildi zemāk sniegtos norādījumus, lai savienotu TomTom Bandit ar viedtālruni, un palaid mobilo 
lietojumprogrammu. 

1. Ieslēdz savu TomTom Bandit. 

2. Kameras stāvokļa ekrānā virzies augšup, lai ieslēgtu TomTom Bandit Wi-Fi savienojumu. 

Ekrānā tiek parādīts Wi-Fi savienojuma nosaukums un parole. 

Iestatījumi 
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3. Viedtālrunī dodies uz tālruņa Wi-Fi iestatījumu ekrānu un tīklu sarakstā izvēlies TomTom Bandit 
Wi-Fi savienojumu. 

4. Ievadi paroli, kas tiek parādīta TomTom Bandit ekrānā. 

Tālrunis savienojas ar TomTom Bandit. TomTom Bandit ekrānā parādās Savienots ar ierīci. 

5. Palaid mobilo lietojumprogrammu. 

Mobilā lietojumprogramma tiek palaista un rāda skatu meklētāja ekrānu. 
 

Par QuickGPSFix 

Zemāk minētajās situācijās TomTom Bandit izmanto QuickGPSFix, lai palīdzētu atrast tavu pozīciju: 

 TomTom Bandit ilgi nav lietots.  

 TomTom Bandit ilgāk kā vienu nedēļu ir bijis ārpus GPS pārklājuma. 

 TomTom Bandit tiek restartēts vairāk kā 500 km attālumā no tavas iepriekšējās pozīcijas. 

QuickGPSFix satur informāciju par satelītu pozīcijām, kas palīdz TomTom Bandit ātrāk atrast tavu 
pozīciju.  

Padoms. QuickGPSFix informācija tiek atjaunināta automātiski no mobilās lietojumprogrammas. 
 

Vispārīgi iestatījumi 

Šie iestatījumi nosaka TomTom Bandit vispārējo darbību. 
 

Savienot 

Piezīme. Tu vari mainīt iestatījumus, izmantojot mobilo lietojumprogrammu viedtālrunī. 

TomTom Bandit kameras stāvokļa ekrānā virzies pa labi, pēc tam lejup, lai atvērtu izvēlni 
IESTATĪJUMI. Izvēlies VISPĀRĪGI, pēc tam izvēlies SAVIENOT.  

Izmanto šos iestatījumus, lai savienotu TomTom Bandit ar viedtālruni, tālvadības pulti vai ārēju 
sensoru. 
 

Tālrunis - Iestatījumi - Kamera 

Mobilā lietojumprogramma netiks palaista, kamēr nebūsi savienojis viedtālruni ar TomTom Bandit, 
izmantojot Wi-Fi. 

Padoms. Tikai iOS. Ja tavs viedtālrunis atbalsta Bluetooth Smart (BLE), Mobilā lietojumprogram-
ma automātiski ieslēdz un izslēdz Wi-Fi. Wi-Fi tiek izslēgts arī tad, ja kādu laiku netiek lietots. 

Izpildi zemāk sniegtos norādījumus, lai savienotu TomTom Bandit ar viedtālruni, un palaid mobilo 
lietojumprogrammu. 

1. Ieslēdz savu TomTom Bandit. 

2. Kameras stāvokļa ekrānā virzies augšup, lai ieslēgtu TomTom Bandit Wi-Fi savienojumu. 

Ekrānā tiek parādīts Wi-Fi savienojuma nosaukums un parole. 

3. Viedtālrunī dodies uz tālruņa Wi-Fi iestatījumu ekrānu un tīklu sarakstā izvēlies TomTom Bandit 
Wi-Fi savienojumu. 

4. Ievadi paroli, kas tiek parādīta TomTom Bandit ekrānā. 

Tālrunis savienojas ar TomTom Bandit. TomTom Bandit ekrānā parādās Savienots ar ierīci. 

5. Palaid mobilo lietojumprogrammu. 

Mobilā lietojumprogramma tiek palaista un rāda skatu meklētāja ekrānu. 
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Tālvadība 

Tālvadības pulti var izmantot, lai sāktu un apturētu ierakstīšanu un manuāli iezīmētu epizodi savā 
video. Izmanto tālvadības pulti, kad nevari ērti vai droši piekļūt TomTom Bandit. 

 

Tu vari turēt tālvadības pulti rokā vai piestiprināt to vietā, kur vari to ērti aizsniegt. 

Piezīme. Tālvadība izmanto Bluetooth Smart, lai izveidotu savienojumu ar TomTom Bandit, un to 
var vienlaicīgi lietot tikai ar vienu TomTom Bandit. 

Tālvadības pults savienošana 

1. TomTom Bandit kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup, lai atvērtu izvēlni IESTATĪJUMI.  

2. Izvēlies VISPĀRĪGI, pēc tam virzies pa labi. 

3. Izvēlies SAVIENOT, pēc tam virzies pa labi. 

4. Izvēlies TĀLVADĪBA, pēc tam virzies pa labi. 

5. Virzies augšup vai lejup, lai to ieslēgtu. 

6. Uz 3 sekundēm nospied tālvadības pults pogu IESLĒGT, līdz trīs reizes zaļā krāsā iemirgojas LED. 

Tālvadības pults tiek savienota ar TomTom Bandit. 

Padoms. Kā tālvadības pulti vari izmantot arī mobilās lietojumprogrammas reāllaika skatu 
meklētāju. 

 

Sensori 

Tu vari savienot, ieslēgt un izslēgt ārēju sensoru, piemēram, pulsa monitoru. 

Tu vari pārbaudīt, vai pulsa monitors vai kāds cits sensors darbojas, nesākot aktivitāti. Skati zemāk 
šajā nodaļā Pulsa sensora pārbaude. 

Sensora savienošana un ieslēgšana 

1. TomTom Bandit kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup, lai atvērtu izvēlni IESTATĪJUMI.  

2. Izvēlies VISPĀRĪGI, pēc tam virzies pa labi. 

3. Izvēlies SAVIENOT, pēc tam virzies pa labi. 

4. Izvēlies SENSORI, pēc tam virzies pa labi. 

5. Izvēlies SIRDS, virzies pa labi, pēc tam augšup vai lejup, lai IESLĒGTU. 

Sensora izslēgšana 

Izpildi augstāk sniegtos norādījumus, bet 5. solī izvēlies IZSLĒGT. 

Pulsa sensora pārbaude 

Tu vari pārbaudīt, vai pulsa monitors vai sensors darbojas, nesākot aktivitāti. Rīkojies šādi: 

1. TomTom Bandit kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup, lai atvērtu izvēlni IESTATĪJUMI.  

2. Izvēlies VISPĀRĪGI, pēc tam virzies pa labi. 

3. Izvēlies SAVIENOT, pēc tam virzies pa labi. 

4. Izvēlies SENSORI, pēc tam virzies pa labi. 

5. Izvēlies SIRDS, pēc tam virzies pa labi. 
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Tiek rādīts IESLĒGT, IZSLĒGT VAI ĀRĒJS. Ja iestatījums ir iestatīts uz IESLĒGT vai ĀRĒJS, tiek 
rādīts sm, kas nozīmē, ka pulss tiek mērīts kā sirdspuksti minūtē.  

Pēc tam nekavējoties tiek parādīts tavs pulss vai mirgojošas svītras, kas nozīmē, ka pulkstenis 
meklē pulsa sensoru.  

Padoms. Kad pulss ir noteikts, monitors saglabājas aktīvs vēl uz 30 sekundēm gadījumam, ja 
uzreiz vēlies sākt aktivitāti. 

 

Ārējais mikrofons 

Tu vari savienot, ieslēgt un izslēgt papildu TomTom Bandit ārējo mikrofonu. Ārējais mikrofons 
nodrošinās augstāku skaņas kvalitāti nekā iebūvētais mikrofons. 

Ārējā mikrofona savienošana 

1. Lai savienotu mikrofonu ar TomTom Bandit, izpildi norādījumus, kas iekļauti ārējā mikrofona 
komplektā. 

2. TomTom Bandit kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup, lai atvērtu izvēlni IESTATĪJUMI.  

3. Izvēlies VISPĀRĪGI, pēc tam virzies pa labi. 

4. Izvēlies SAVIENOT, pēc tam virzies pa labi. 

5. Izvēlies ĀRĒJAIS MIKROFONS, virzies pa labi, pēc tam augšup vai lejup, lai IESLĒGTU. 

Ārējā mikrofona izslēgšana 

Izpildi augstāk sniegtos norādījumus, bet 5. solī izvēlies IZSLĒGT. 
 

Kamera 

Piezīme. Tu vari mainīt iestatījumus, izmantojot mobilo lietojumprogrammu viedtālrunī. 

TomTom Bandit kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup, lai atvērtu izvēlni IESTATĪJUMI. Izvēlies 
VISPĀRĪGI, pēc tam izvēlies KAMERA. 

Izmanto šos iestatījumus, lai izvēlētos TomTom Bandit vispārīgās opcijas, piemēram, valodu un 
mērvienības. 
 

Valoda 

Izvēlies VALODA, lai iestatītu TomTom Bandit izvēlnēs un ziņojumos izmantoto valodu. 
 

Mērvienības 

Izvēlies MĒRVIENĪBAS, lai iestatītu mērvienības uz KM (metriskās) vai Jūdzes (standarta). 
 

Signāls 

Izvēlies SIGNĀLS, ja vēlies IESLĒGT vai IZSLĒGT TomTom Bandit zummera skaņu. 

Ja TomTom Bandit ir ārpus tavas redzamības, piemēram, uzstādīts uz ķiveres, zummers informē, 
kad TomTom Bandit ir sācis un apturējis ierakstīšanu, kad ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta, kā arī 
paziņojumu gadījumā. 

Iespējams, tu gribēsi izslēgt zummeru, kad nepieciešams klusums, piemēram, veicot ierakstu brīvā 
dabā ar savvaļas dzīvniekiem. 

Piezīme. Šis iestatījums neattiecas uz audio ierakstiem video uzņemšanas laikā. 
 

Gaisma 

Izvēlies GAISMA, ja vēlies IESLĒGT vai IZSLĒGT ekrāna fona apgaismojumu.  

Padoms. Izslēdz fona apgaismojumu, lai taupītu akumulatora enerģiju. 
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Atiestatīt 

Izvēlies ATIESTATĪT, lai izvēlētos kādu no divām atiestates opcijām. 

 ATIESTATĪT VISU atjauno TomTom Bandit rūpnīcas iestatījumus un atiestata TomTom Bandit. 

Piezīme. Veicot atiestati, netiek izdzēsti microSD kartē glabātie fotoattēli un video. 

 ATIESATĪT WI-FI izveido jaunu Wi-Fi nosaukumu un paroli. 
 

Atmiņa 

Izmantojot ATMIŅAS iestatījumus, vari izdzēst elementus no microSD kartes un formatēt atmiņas 
karti.  

Pēdējā faila izdzēšana 

Šī izvēle izdzēš tikai pēdējo failu, kas ierakstīts un saglabāts microSD kartē kopš TomTom Bandit 
ieslēgšanas. Ja kopš TomTom Bandit pēdējās ieslēgšanas nav saglabāts neviens fails, tad neviens 
fails netiek izdzēsts. 

1. TomTom Bandit kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup, lai atvērtu izvēlni IESTATĪJUMI.  

2. Izvēlies VISPĀRĪGI, pēc tam izvēlies ATMIŅA.  

3. Izvēlies DZĒST VISU. 

Visu fotoattēlu un video izdzēšana 

Šī izvēle izdzēš no microSD kartes visus ar TomTom Bandit uzņemtos fotoattēlus un video. 

1. TomTom Bandit kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup, lai atvērtu izvēlni IESTATĪJUMI.  

2. Izvēlies VISPĀRĪGI, pēc tam izvēlies ATMIŅA.  

3. Izvēlies DZĒST VISU. 

Tiek veikta atmiņas kartes formatēšana 

Šī izvēle formatē microSD karti. 

Svarīgi! Formatējot microSD karti, tiek izdzēsti visi atmiņas kartē glabātie faili. 

Piezīme. Kad TomTom Bandit formatē microSD karti, TomTom Bandit izvēlas skaļuma nosauku-

mu, piemēram, "TOMTOMCAM", un tu šo nosaukumu nevari mainīt. 

1. TomTom Bandit kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup, lai atvērtu izvēlni IESTATĪJUMI.  

2. Izvēlies VISPĀRĪGI, pēc tam izvēlies ATMIŅA.  

3. Izvēlies FORMATĒT SD. 
 

Lidojuma režīms 

Kad ir ieslēgts lidojuma režīms jeb lidmašīnas režīms, kameras ekrānā tiek rādīta lidmašīnas ikona, 
un Wi-Fi un Bluetooth savienojamība tiek atspējota. 

Izvēlies lidojuma REŽĪMU, ja vēlies IESLĒGT vai IZSLĒGT TomTom Bandit lidojuma/lidmašīnas 
režīmu. 
 

Par 

Ekrāns Par satur standratus un juridisko informāciju, kas attiecas uz TomTom Bandit. 
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Batt-Stick 
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Batt-Stick nodrošina barošanu tavam TomTom Bandit un atmiņas vietu visiem video un fotoattēliem. 
Kad Batt-Stick ir ievietots TomTom Bandit un nofiksēts, tas veido ūdensdrošu blīvi. 

Batt-Stick satur TomTom Bandit akumulatoru un ietver microSD karti. USB savienotājs tiek lietots, 
lai uzlādētu Batt-Stick un pārsūtītu failus uz datoru. Ir arī ārējais savienotājs papildu spēka kabelim. 

Svarīgi! Noņemot Batt-Stick vai objektīva vāciņu, esi īpaši uzmanīgs, lai TomTom Bandit vai 
Batt-Stick neiekļūtu netīrumi vai ūdens. Batt-Stick vai objektīva vāciņu noņem tikai tīros un sausos 

apstākļos. 

Padoms. Papildu Batt-Stick ir pieejami kā piederumi. Ņem līdzi papildu Batt-Stick, lai tavam 
TomTom Bandit vienmēr pietiek enerģijas. Vienmēr, kad Batt-Stick netiek lietots, turi to apsegtu 

ar ūdensdrošo vāciņu. 

 

1. Batt-Stick aizslēgs. 

2. TomTom Bandit savienotājs. 

3. microSD kartes slots. 

4. USB 3.0 savienotājs uzlādei un datu pārsūtīšanai. 

5. Savienotājs ar gumijas pārsegu papildu spēka kabelim un ārējam audio kabelim. 

6. TomTom Bandit Poga IESLĒGT, SĀKT un manuāli iezīmēt. 

7. Batt-Stick blīve. 

8. Akumulatora uzlādes indikators. 
 

Par Batt-Stick 
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Izņem Batt-Stick, lai varētu ievietot atmiņas karti vai izmantot citu Batt-Stick. Varat arī izmantot 
USB savienotāju, lai uzlādētu Batt-Stick un pārsūtītu failus uz datoru. 

Svarīgi! Noņemot Batt-Stick vai objektīva vāciņu, esi īpaši uzmanīgs, lai TomTom Bandit vai 
Batt-Stick neiekļūtu netīrumi vai ūdens. Batt-Stick vai objektīva vāciņu noņem tikai tīros un sausos 

apstākļos. 

Lai izņemtu Batt-Stick, rīkojies šādi: 

1. Nospied Batt-Stick aizslēgu. 

 

2. Turot aizslēgu, griez pārsegu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz redzi divus 
punktus vienu pretim otram. 

 

Batt-Stick izņemšana 
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3. Izvelc Batt-Stick. 
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Batt-Stick ievietošana 

Svarīgi! Noņemot Batt-Stick vai objektīva vāciņu, esi īpaši uzmanīgs, lai TomTom Bandit vai 
Batt-Stick neiekļūtu netīrumi vai ūdens. Batt-Stick vai objektīva vāciņu noņem tikai tīros un sausos 
apstākļos. 

Lai ievietotu Batt-Stick, rīkojies šādi: 

1. Ievieto Batt-Stick kamerā. 

 

2. Pārliecinies, ka abi punkti atrodas viens otram pretī un cieši blakus. 

Svarīgi! Ja redzi tikai vienu punktu, kad Batt-Stick ir ievietos, nemēģini to pagriezt. Vispirms 

Batt-Stick jānovieto atbloķētā pozīcijā, lai varētu ievietot to pareizi. 

 

Batt-Stick uzstādīšana 
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3. Pagriez pārsegu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu Batt-Stick kamerā. 

 

Batt-Stick atbloķēšana 

Lai novietotu Batt-Stick atbloķētā pozīcijā, rīkojies šādi: 

1. Turi Batt-Stick un nospied aizslēgu, vienlaicīgi griežot pārsegu pretēji pulksteņrādītāju kustības 
virzienam. 

 

2. Kad aizslēgam pa kreisi redzi punktu un bultiņu, Batt-Stick var ievietot, kā aprakstīts augstāk. 
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TomTom Bandit var uzlādēt divos veidos: 

Batt-Stick uzlāde, izmantojot USB ligzdu 

Svarīgi! Noņemot Batt-Stick vai objektīva vāciņu, esi īpaši uzmanīgs, lai TomTom Bandit vai 
Batt-Stick neiekļūtu netīrumi vai ūdens. Batt-Stick vai objektīva vāciņu noņem tikai tīros un sausos 

apstākļos. 

1. Izņem Batt-Stick no TomTom Bandit. 

2. Ievieto Batt-Stick USB savienotāju datora USB ligzdā vai standarta USB sienas lādētājā. 

Padoms. Batt-Stick uzlādes laikā LED rāda uzlādes līmeni un viens LED mirgo. 

3. Lai redzētu Batt-Stick uzlādes līmeni, izņem USB savienotāju no USB uzlādes ligzdas, pēc tam 
nospied pogu IESLĒGT. 

LED iedegas, lai parādītu uzlādes līmeni. 

4. Kad Batt-Stick ir uzlādēts, ievieto Batt-Stick TomTom Bandit. 

 

TomTom Bandit uzlāde, izmantojot papildu spēka kabeli 

1. Noņem savienotāja pārsegu Batt-Stick aizmugurē. 

 

Padoms. Batt-Stick nav jāizņem no TomTom Bandit. 

2. Savieno spēka kabeli ar Batt-Stick savienotāju un USB ligzdu.  

Akumulatora uzlādes līmeni vari redzēt STĀVOKĻA ekrānā izvēlnē IESTATĪJUMI. 
 

TomTom Bandit uzlāde 
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Uzņemtie fotoattēli un video tiek glabāti microSD kartē, kas atrodas Batt-Stick. Izmanto Class 10 vai 
augstāka standarta microSD karti. Sarakstu ar apstiprinātām saderīgām microSD kartēm skati 
tomtom.com/support. 

Piezīme. Ievietojot microSD karti, kas ir pārāk lēna darbam ar TomTom Bandit, TomTom Bandit 
parāda ziņojumu ar lūgumu izmantot saderīgu microSD karti. 

Padoms. MicroSD kartes ar laiku var nolietoties, un microSD kartei piepildoties, tās veiktspēja var 

pazemināties. Lai saglabātu veiktspēju, nepieciešams regulāri formatēt microSD karti. 

Svarīgi! Noņemot Batt-Stick vai objektīva vāciņu, esi īpaši uzmanīgs, lai TomTom Bandit vai 
Batt-Stick neiekļūtu netīrumi vai ūdens. Batt-Stick vai objektīva vāciņu noņem tikai tīros un sausos 

apstākļos. 

1. Izņem Batt-Stick no TomTom Bandit. 

2. Ievieto microSD karti Batt-Stick atmiņas kartes slotā. 

Svarīgi! microSD karte jāievieto ar kontaktiem vērstiem augšup. 

 

 

3. Uzstādi Batt-Stick TomTom Bandit. 
 

Atmiņas kartes ievietošana 

http://www.tomtom.com/support
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Uzņemtie fotoattēli un video tiek glabāti microSD kartē, kas atrodas Batt-Stick. Labākais veids, lai 
skatītu savus video, fotoattēlus un iezīmētās epizodes, ir izmantot mobilo lietojumprogrammu un 
Bandit Studio.  

Ja vēlies atbrīvot vietu microSD kartē, vari pārvietot video un fotoattēlus no Batt-Stick uz datoru 
vēlāk skatīt tos Bandit Studio. 

1. Izņem Batt-Stick no TomTom Bandit. 

2. Ievieto Batt-Stick USB savienotāju datora USB portā. 

3. Datorā atver failu pārvaldnieka programmu. 

TomTom Bandit parādās datora failu sistēmā kā noņemams disks. 

4. Atver DCIM mapi, lai atrastu savus video un fotoattēlus. 

5. Pārvieto failus uz datoru. 

Padoms. Neaizmirsti izveidot failu dublējumkopijas. 

6. Uzstādi Batt-Stick TomTom Bandit. 

Datu pārsūtīšana no Batt-Stick 
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Mobilā lietojumprogramma 
Bandit 
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TomTom Bandit mobilā lietojumprogramma ir ērtākais veids, kā skatīt savus video un fotoattēlus un 
izveidot video stāstu pāris minūšu laikā pēc notikuma. 

Mobilo lietojumprogrammu vari izmantot arī, lai mainītu TomTom Bandit video un foto režīmus, lai 
sāktu un apturētu ierakstīšanu un uzņemtu fotoattēlus. 

Mobilo lietojumprogrammu vari izmantot, lai pieteiktos TomTom MySports kontā. Tas ļauj reģistrēt 
TomTom Bandit un saņemt programmatūras un QuickGPSFix atjauninājumus. 

Piezīme. TomTom Bandit mobilo lietojumprogrammu nevari lietot, kamēr TomTom Bandit nav 

savienots ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi. 

TomTom Bandit mobilo lietojumprogrammu vari lejupielādēt bez maksas no mūsu lietojumpro-
grammu veikala vai vietnes tomtom.com/cam. 

Atbalstītās operētājsistēmas 

TomTom Bandit mobilā lietojumprogramma ir pieejama Apple iOS7 un jaunākām versijām, kā arī 
Android 4.4 un jaunākām versijām. 

Svarīgi! Atsevišķu operētājsistēmu ierobežojumu dēļ visās operētājsistēmās nav pieejamas visas 
mobilās lietojumprogrammas funkcijas. 
 

Par TomTom Banditmobilo lietojumpro-
grammu 

http://www.tomtom.com/cam
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Mobilā lietojumprogramma netiks palaista, kamēr nebūsi savienojis viedtālruni ar TomTom Bandit, 
izmantojot Wi-Fi. 

Padoms. Tikai iOS. Ja tavs viedtālrunis atbalsta Bluetooth Smart (BLE), Mobilā lietojumprogram-

ma automātiski ieslēdz un izslēdz Wi-Fi. Wi-Fi tiek izslēgts arī tad, ja kādu laiku netiek lietots. 

Izpildi zemāk sniegtos norādījumus, lai savienotu TomTom Bandit ar viedtālruni, un palaid mobilo 
lietojumprogrammu. 

1. Ieslēdz savu TomTom Bandit. 

2. Kameras stāvokļa ekrānā virzies augšup, lai ieslēgtu TomTom Bandit Wi-Fi savienojumu. 

Ekrānā tiek parādīts Wi-Fi savienojuma nosaukums un parole. 

3. Viedtālrunī dodies uz tālruņa Wi-Fi iestatījumu ekrānu un tīklu sarakstā izvēlies TomTom Bandit 
Wi-Fi savienojumu. 

4. Ievadi paroli, kas tiek parādīta TomTom Bandit ekrānā. 

Tālrunis savienojas ar TomTom Bandit. TomTom Bandit ekrānā parādās Savienots ar ierīci. 

5. Palaid mobilo lietojumprogrammu. 

Mobilā lietojumprogramma tiek palaista un rāda skatu meklētāja ekrānu. 
 

Mobilās lietojumprogrammas 
savienošana 
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Piesakies TomTom MySports un reģistrē savu TomTom Bandit, lai saņemtu programmatūras 
atjauninājumus un QuickGPSFix atjauninājumus no TomTom. 

Tu vari pieteikties TomTom MySports, izmantojot esošu kontu vai izveidojot jaunu kontu. 

1. Izvēlnē izvēlies Iestatījumi. 

2. Izvēlies Pieteikties. 

3. Ievadi esošā konta e-pasta adresi un paroli vai izveido jaunu kontu. 

4. Izpildi ekrānā sniegtos norādījumus, lai reģistrētu savu TomTom Bandit un saņemtu at-
jauninājumus. 

 

Piesakies TomTom MySports 
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TomTom Bandit no mobilās lietojumprogrammas vari atvienot šādi: 

 TomTom Bandit virzies pa labi uz ekrānu ATVIENOT, pēc tam virzies pa kreisi uz JĀ. 

 Mobilajā tālrunī aizver mobilo lietojumprogrammu. 

TomTom Bandit Wi-Fi savienojums ir izslēgts. Viedtālrunis atgriezīsies pie Wi-Fi savienojuma, kas 
pieejams tavā apvidū. 

Piezīme. Mobilo lietojumprogrammu nevari izmantot, ja TomTom Bandit nav Wi-Fi savienojuma. 
 

Mobilās lietojumprogrammas at-
vienošana 
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Kad lietojumprogramma tiek palaista, TomTom Bandit mobilā lietojumprogramma rāda skatu 
meklētāja ekrānu. 

 

1. Izvēlnes poga. 

Izvēlies šo pogu, lai atvērtu izvēlni. No izvēlnes vari atvērt Bibliotēku, izveidot savu video stāstu 
un mainīt mobilās lietojumprogrammas iestatījumus. 

2. Reāllaika skatu meklētājs. 

Reāllaika skatu meklētājs rāda reāllaika attēlu no TomTom Bandit. Izmanto šo attēlu, lai 
palīdzētu kadrēt savu video vai fotoattēlu, kad TomTom Bandit ir uzstādīts ārpus redzamības vai 
vietā, kur to grūti aizsniegt. 

Padoms. Pagriez viedtālruni horizontāli, lai skatītu skatu meklētāju pilnekrāna režīmā. Pilne-
krāna režīmā netiek rādīti video un foto iestatījumi. 

3. Tālvadības pults poga. 

Izmanto šo pogu, lai palaistu un apturētu TomTom Bandit. 

4. Video epizožu iezīmēšanas poga. 

Izmanto šo pogu, lai manuāli iezīmētu epizodes savā video. Iezīmētās epizodes ļauj ērti izveidot 
video stāstu. 

Padoms. Automātiskā iezīmēšana vienmēr ir ieslēgta. 

5. Video un foto iestatījumi. 

Šie iestatījumi ļauj mainīt video un foto režīmus un iestatījumus. 

6. TomTom Bandit informācija. 

Šī informācija parāda Batt-Stick akumulatora uzlādes līmeni un vietu atmiņas kartē. 
 

Kas redzams ekrānā 
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Katram video režīmam ir savi iestatījumi. Tu vari mainīt iestatījumus tieši TomTom Bandit vai 
izmantojot mobilo lietojumprogrammu. 

Kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup uz izvēlni IESTATĪJUMI un izvēlies režīma iestatījumus 
pašreizējam video režīmam, piemēram, VIDEO vai LĒNA KUSTĪBA. Virzies pa labi, pēc tam izvēlies 
iestatījumus, ko vēlies mainīt. 

Video iestatījumi 

Izmērs 
 

 1080p pie 30 kadriem sekundē 

 1080p pie 60 kadriem sekundē 

 720p pie 60 kadriem sekundē 

 720p pie 120 kadriem sekundē 

Skats 
 

 Plats 

 Normāls 

Lēnas kustības iestatījumi 

Izmērs 
 

 1080p pie 2x ātruma 

 720p pie 4x ātruma 

 WVGA pie 6x ātruma 

Skats 
 

 Plats 

 Normāls 

Kino iestatījumi 

Izmērs  
 

 4 tk. pie 15 kadriem sekundē 

 2.7 tk. pie 30 kadriem sekundē 

Intervāla fotografēšanas iestatījumi 

Izmērs 
 

 4 tk. pie 15 kadriem sekundē 

 4 tk. pie 30 kadriem sekundē 

 1080p pie 15 kadriem sekundē 

 1080p pie 30 kadriem sekundē 

Intervāls 
 

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

Video iestatījumi 
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Izmanto foto iestatījumus, lai izvēlētos foto režīmu. Kad režīms ir izvēlēts, vari izvēlēties 
iestatījumus šim foto režīmam. Tu vari mainīt iestatījumus tieši TomTom Bandit vai izmantojot 
mobilo lietojumprogrammu. 

Kameras stāvokļa ekrānā virzies lejup uz izvēlni IESTATĪJUMI un izvēlies FOTO. Virzies pa labi, lai 
izvēlētos režīmu, piemēram, SĒRIJVEIDA FOTO, pēc tam izvēlies iestatījumus, ko vēlies mainīt. 

NORMĀLI iestatījumi 

Izmērs  
 

 16 MP 

SĒRIJVEIDA FOTO iestatījumi 

Izmērs 
 

 8 MP 

 16 MP 

Sērijveida foto 
 

 Līdz 10 fotoattēliem 1 sekundē 

 Līdz 10 fotoattēliem 2 sekundē 
 

Foto iestatījumi 
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Epizodes tiek iezīmētas video ierakstīšanas laikā. Atzīmē kādu sava video aizraujošu daļu, 
piemēram, lielu ātrumu, lēcienu vai vienkārši skaistu skatu, ko tu varētu gribēt skatīt vēlāk un 
pievienot savam video stāstam. Video var ietvert daudz iezīmētu epizožu.  

Atzīmes ļauj ērti atskaņot tavus video, izveidot video stāstu un koplietot video, izmantojot mobilo 
lietojumprogrammu vai Bandit Studio. Iezīmētās epizodes tiek rādītas atsevišķi no video, kuros tās ir 
ietvertas. Katra iezīmētā epizode ilgst 6 sekundes. 

Atzīmes tiek pievienotas video, izmantojot ievades no iebūvētiem sensoriem, ārējiem sensoriem, vai 
manuāli, lai atzīmētu visaizraujošākās video daļas. Atzīmes no iebūvētiem un ārējiem sensoriem tiek 
pievienotas automātiski. 

Padoms. Skatot video mobilajā lietojumprogrammā vai Bandit Studio, vari iezīmēt epizodes un 

pielāgot to pozīciju un ilgumu. 

Tiek izmantotas šādas atzīmes un to simboli: 

 
 

 
Ātrums. 

 
 

 
G spēks. 

 
 

 
Maksimāls paātrinājums. 

 
 

 
Maksimāls palēninājums. 

 
 

 
Maksimāla rotācija. 

 
 

 
Maksimāls vertikālais ātrums. 

 
 

 
Pulss no pulsa monitora. 

 
 

 
Manuāla epizožu iezīmēšana. 

 

Iezīmētas video epizodes 
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Mana bibliotēka rāda video, fotoattēlus un iezīmētās epizodes, kas atrodas TomTom Bandit. Tu vari 
skatīt pilnīgus video vai tikai iezīmētās epizodes. 

Padoms. Video un fotoattēli saglabājas tavā TomTom Bandit, līdz tu tos izdzēs. 

 

 

 
 

Izvēlnes poga. 

Izvēlies šo pogu, lai redzētu izvēlni. 

 
 

Filtru poga. 

Izvēlies šo pogu, lai redzētu filtrus, kurus vari izmantot, lai atrastu video, 
fotoattēlus vai iezīmētās epizodes. 

Padoms. Vari arī pavilkt pa kreisi, lai redzētu filtrus. 

 
 

Izvēlies video iezīmēšanas pogu. 

Izvēlies šo pogu, lai izvēlētos iezīmētu video epizodi savam stāstam. Atver 
ekrānu Izveidot stāstu, lai redzētu izvēlētās iezīmētās video epizodes. 

 
 

Video, fotoattēlu un iezīmēto epizožu augšupielādes poga. 

Izvēlies šo pogu, lai augšupielādētu video, fotoattēlu vai iezīmētu epizodi 

Mana bibliotēka 
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no TomTom Bandit savā tālrunī. 

 
 

Video, fotoattēlu un iezīmēto epizožu izdzēšanas poga. 

Pavelc pa kreisi video, fotoattēlu vai iezīmētu epizodi, lai redzētu 
dzēšanas pogu. Izvēlies šo pogu, lai izdzēstu video vai fotoattēlu no 
TomTom Bandit. 

 

Video vai fotoattēla skatīšana Manā bibliotēkā 

1. Izvēlnē izvēlies Video, Fotoattēli vai Iezīmētās epizodes. 

2. Izvēlies video, fotoattēlu vai iezīmētu epizodi. 

Video atskaņotājs atskaņo izvēlēto video vai iezīmēto epizodi. 

Izvēlētais fotoattēls tiek parādīts skatītājā. 

Padoms. Pagriez viedtālruni horizontāli, lai skatītu video vai fotoattēlu pilnekrāna režīmā. 

Padoms. Skatot video, izvēlies iezīmēto epizodi, lai to atskaņotu. 

 

3. Pavelc pa kreisi vai pa labi, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo video, fotoattēlu vai iezīmēto 
epizodi. 

4. Pavelc augšup, lai aizvērtu skatītāju. 
 

Video epizodes iezīmēšana 

Ja tavā video nav iezīmēti kādi svarīgi mirkļi, vari iezīmēt epizodes manuāli, lai arī šie mirkļi kļūtu 
par daļu no tava video stāsta. 

1. Izvēlnē izvēlies Video. 

2. Izvēlies video, ko vēlies iezīmēt. 

Video atskaņotājs sāk atskaņot video. 

3. Pagriez tālruni horizontāli, lai skatītu video pilnekrāna režīmā. 

4. Kad tavā video tiek atskaņots mirklis, ko vēlies iezīmēt, izvēlies iezīmēšanas pogu ekrāna 
augšējā labajā stūrī. 

 

Video tiek iezīmēts. Iezīmētās vietas video laika joslā, kas atrodas video atskaņotāja apakšā, 
vari redzēt kā zaļus punktus. 

Padoms. Ja neredzi video laika joslu, pieskaries ekrānam, lai to parādītu. 
 

Iezīmētās vietas pielāgošana 

Reizēm iezīmētā vieta nesatur visaizraujošāko video daļu. Tu vari pielāgot iezīmētās vietas sākuma 
un beigu punktus, kā arī ilgumu, rīkojoties šādi: 

1. Izvēlnē izvēlies Iezīmētās vietas. 

2. Izvēlies iezīmēto vietu, ko vēlies pielāgot. 

Video atskaņotājs sāk atskaņot iezīmēto vietu. 

3. Pagriez tālruni horizontāli, lai skatītu video pilnekrāna režīmā, atvieglojot rediģēšanu. 

4. Tu vari pielāgot iezīmēto vietu, izmantojot tās laika joslu, rīkojoties šādi: 

 Slidini sākuma punktu uz vietu, kur vēlies iezīmētās vietas sākumu. 

 Slidini beigu punktu uz vietu, kur vēlies iezīmētās vietas beigas. 
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 Slidini iezīmēšanas simbolu, lai virzītu visu iezīmēto vietu sākuma vai beigu virzienā. 

 

Iezīmētā vieta tiek automātiski saglabāta. 
 

Fotoattēlu augšupielāde 

Ja vēlies augšupielādēt visu video vai fotoattēlu savā tālrunī, rīkojies šādi: 

1. Izvēlnē izvēlies Video, Fotoattēli vai Iezīmētie video. 

2. Izvēlies video, fotoattēlu vai iezīmētu video. 

Izvēlētais video vai iezīmētais video tiek atskaņots video atskaņotājā. 

Izvēlētais fotoattēls tiek parādīts skatītājā. 

Padoms. Pagriez viedtālruni horizontāli, lai skatītu video vai fotoattēlu pilnekrāna režīmā. 

3. Izvēlies augšupielādes pogu, lai augšupielādētu video, fotoattēlu vai iezīmētu video sava tālruņa 
galerijā. 

 
 

Video, fotoattēla vai iezīmēta video izdzēšana 

1. Izvēlnē izvēlies Video, Fotoattēli vai Iezīmētie video. 

2. Pavelc pa kreisi video, fotoattēlu vai iezīmēto video, ko vēlies izdzēst. 

3. Izvēlies pogu Dzēst. 

 

4. Izvēlies Jā, lai no TomTom Bandit izdzēstu video, fotoattēlu vai iezīmētu video. 
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Tu vari izveidot video stāstu no TomTom Bandit video iezīmētajām epizodēm. Video ierakstīšanas 
laikā atzīmes tiek pievienotas automātiski un manuāli, bet tu vari pievienot atzīmes video, 
izmantojot mobilo lietojumprogrammu. 

Izmantojot mobilo lietojumprogrammu, vari izveidot savu stāstu dažādos veidos. Ērtākais un 
ātrākais ir pakratīt, lai rediģētu, un ļaut viedtālrunim darīt darbu, bet tu vari veidot video stāstu arī 
pats. 
 

Stāsta veidošanas iestatījumi 

Stāsta veidošanas iestatījumi tiek izmantoti, lai iestatītu video stāsta ilgumu un iestatītu video 
stāstā izmantoto video datumu diapazonu. 

Izvēlnē izvēlies Veidot stāstu, pēc tam izvēlies iestatījumu pogu. 

 

Ilgums 

Izvēlies maksimālo ilgumu video stāstam, kas tiek veidots, pakratot tālruni. Atceries, ka ilgam video 
būs liela izmēra fails un būs nepieciešams ilgāks laiks, lai to augšupielādētu un koplietotu. 

Datumu diapazons 

Izvēlies maksimālo datumu diapazonu, no kura izvēlēties iezīmētās epizodes video stāsta izveidei. 
 

Tālruņa pakratīšana, lai izveidotu video 

Piezīme. Tavos video ir jābūt iezīmētām epizodēm, lai varētu izveidot video stāstu. 

Stāsta izveidošana, izmantojot mobilo 
lietojumprogrammu 
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1. Izvēlnē izvēlies Veidot stāstu. 

 

2. Pakrati tālruni, lai izveidotu video stāstu. 

Mobilā lietojumprogramma izveido video stāstu no iezīmētajām epizodēm. Video atskaņotājs 
atskaņo video. 
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Padoms. Pagriez tālruni horizontāli, lai skatītu video pilnekrāna režīmā. 

 

Tagad vari rediģēt un koplietot savu video stāstu. 
 

Iezīmēto epizožu manuāla izvēle 

Piezīme. Tavos video ir jābūt iezīmētām epizodēm, lai varētu izveidot video stāstu. 

1. Izvēlnē izvēlies Iezīmētās epizodes. 

2. Izvēlies iezīmēto epizodi. 

Skatītājā tiek atskaņota iezīmētā epizode. 

Padoms. Tu vari pielāgot iezīmētās epizodes ilgumu, sākuma un beigu punktus.  
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3. Ja vēlies izmantot iezīmēto epizodi savā video stāstā, izmanto video izvēles pogu. 

 

4. Izvēlies vairāk iezīmēto epizožu, ko pievienot video stāstam. 

5. Izvēlnē izvēlies Veidot stāstu. 

Padoms. Vari arī izvēlēties apstiprināšanas joslu, kas parādās, izvēloties iezīmētu epizodi. 

Mobilā lietojumprogramma izveido video no iezīmētajām epizodēm. Video atskaņotājs atskaņo 
video. 

Padoms. Pagriez tālruni horizontāli, lai skatītu video pilnekrāna režīmā. 

Tagad vari rediģēt un koplietot savu video stāstu. 
 

Video stāsta rediģēšana 

Kad esi izveidojis video stāstu no iezīmētajām epizodēm, izmantojot kratīšanu vai manuāli, vari to 
rediģēt. 

1. Lai rediģētu video stāstā izmantoto iezīmēto epizožu secību, joslā izvēlies un turi iezīmēto 
epizodi, pēc tam virzi to pa kreisi vai pa labi, izmantojot pogas, kas tiek parādītas. 

 

2. Lai no joslas izdzēstu iezīmētu epizodi, izvēlies to un pēc tam izvēlies dzēšanas pogu. 

3. Lai pievienotu iezīmētu epizodi, ritini līdz video stāsta beigām un izvēlies pogu +, lai manuāli 
izvēlētos iezīmētās video epizodes. 

Iezīmētās epizodes tiek pievienotas video stāsta beigās. 

4. Izvēlies skaņas pogu, lai izvēlētajai epizodei izslēgtu skaņu. 

5. Izvēlies Pievienot pārklājumu, lai izvēlētajai epizodei pievienotu metriku. (Šī funkcija ir 
pieejama tikai iOS ierīcēs.) 
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6. Izvēlies Pievienot skaņas celiņu, lai video stāstam pievienotu mūzikas celiņu. 

7. Izvēlies pogu Koplietot. 

Video stāsts tiek izveidots un saglabāts tālruņa video galerijā. No galerijas vari augšupielādēt 
video stāstu sevis izvēlētajā tīmekļa vietnē. 

 

Video stāsta augšupielāde 

Kad esi izveidojis video stāstu, izvēlies pogu Koplietot. Video stāsts tiek pārsūtīts uz tālruņa video 
galeriju. No galerijas vari augšupielādēt video stāstu sevis izvēlētajā tīmekļa vietnē. 

Padoms. Saglabā video stāstu tālrunī un augšupielādē to vēlāk, kad ir Wi-Fi savienojums ar tīklu. 
Tavs video stāsts tiks augšupielādēts ātrāk un augstākā kvalitātē, un tev neradīsies mobilo datu 

izmaksas. 
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Šis ekrāns rāda informāciju par tavu TomTom Bandit. Iespējams, tev lūgs doties uz šo ekrānu, 
zvanot TomTom palīdzības dienestam. 

Kameras stāvoklis 
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Lietojumprogrammas iestatījumi 

Mērvienības iezīmētajās epizodēs 

Izvēlies mērvienības metrikai, kas tiks rādīta iezīmētajās epizodēs. 
 

Datu iestatījumi 

Izvēlies lejupielādēt kameras atjauninājumus un QuickGPSFix atjauninājumus, izmantojot tikai Wi-Fi 
vai izmantjot Wi-Fi un mobilo datu savienojumu. 

Svarīgi! Izmantojot mobilos datus atjauninājumu lejupielādei, tiks izmantots tavs datu savienojums, 

kas var radīt izmaksas. 
 

Palīdzi veikt uzlabojumus 

Mēs pastāvīgi uzlabosim TomTom Bandit mobilo lietojumprogrammu un ieviesīsim jaunas funkcijas. 
Lai mums palīdzētu, vari koplietot anonīmu informāciju par lietojumprogrammu un to, kā tu to 
izmanto. 
 

Par 

Šis drīzāk ir informācijas ekrāns, nevis iestatījums, un tajā tiek parādīta informācija par TomTom 
Bandit un mobilo lietojumprogrammu. 

Iestatījumi 
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Bandit Studio 
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Bandit Studio ir ērts veids, kā skatīt savus video un fotoattēlus un veidot video stāstu datorā. Tu vari 
importēt video un fotoattēlus tieši no Batt-Stick vai vietas savā datorā. 

Piezīme. Tu vari importēt tikai video failus, kas izveidoti, izmantojot TomTom Bandit. 

Vari izmantot Bandit Studio, lai pieteiktos TomTom MySports kontā. Tas ļauj reģistrēt TomTom 
Bandit un saņemt programmatūras un QuickGPSFix atjauninājumus. 

Bandit Studio vari lejupielādēt bez maksas, dodoties uz vietni tomtom.com/cam. 

Atbalstītās operētājsistēmas 

Bandit Studio ir pieejams Apple iOS X 10.7 un jaunākām versijām un Microsoft Windows 7 un 
jaunākām versijām. 
 

Par Bandit Studio 

http://www.tomtom.com/cam
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Piesakies TomTom MySports un reģistrē savu TomTom Bandit, lai saņemtu programmatūras 
atjauninājumus un QuickGPSFix atjauninājumus no TomTom. 

Tu vari pieteikties TomTom MySports, izmantojot esošu kontu vai izveidojot jaunu kontu. 

1. Izvēlies iestatījumu pogu. 

 

2. Izvēlies Pieteikties. 

3. Ievadi esošā konta e-pasta adresi un paroli vai izveido jaunu kontu. 

4. Izpildi ekrānā sniegtos norādījumus, lai reģistrētu savu TomTom Bandit. 
 

Piesakies TomTom MySports 
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Palaižot Bandit Studio, Batt-Stick tu redzi savus jaunos failus un jau importētos failus. 

 

Bandit Studio ir šādi četri ekrāni: 

Oriģināli 

Oriģinālie faili ir video un foto faili, ko tu jau esi importējis no atmiņas kartes. Šie faili tiek glabāti 
datorā tavu personīgo video mapē. 

Iezīmētās epizodes 

Parādītās iezīmētās epizodes ir epizodes no video failiem, kas tiek rādīti kā Oriģināli. Tu vari redzēt 
iezīmētās epizodes, ko vēlies izmantot video stāstā, un tu tās vari pielāgot. 

Mans stāsts 

Mans stāsts rāda iezīmētās epizodes, ko esi izvēlējies, lai izveidotu video stāstu. Tu vari rediģēt 
video stāstu, pievienot tam mūziku un pārklājumus. Koplietošanas funkcija ļauj ērti izveidot un 
koplietot video stāstu. 

Atmiņas karte 

Atmiņas karte rāda video un foto failus, kas atrodas atmiņas kartē. Atmiņas karte var būt ievietota 
Batt-Stick vai karšu lasītājā. Kad Studio atrod TomTom Bandit atmiņas karti, automātiski tiek 
parādīts atmiņas kartes ekrāns.  

Tiek parādīti jaunie faili, kas ir gatavi importēšanai, kā arī faili, kurus jau esi importējis uz Studio, 
bet vēl neesi izdzēsis no atmiņas kartes. 
 

Kas redzams ekrānā 
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Atmiņas kartes ekrāns rāda video un foto failus, kas atrodas atmiņas kartē. Atmiņas karte var būt 
ievietota Batt-Stick vai karšu lasītājā. Kad Studio atrod TomTom Bandit atmiņas karti, automātiski 
tiek parādīts atmiņas kartes ekrāns. 

Padoms. Studio iestatījumos vari izslēgt automātiskās palaišanas opciju. 

Divreiz noklikšķini uz faila, lai to atskaņotu vai skatītu lielākā ekrānā. Skatītāja apakšējā labajā stūrī 
izvēlies pilnekrāna pogu, lai skatītu video vai fotoattēlu pilnekrāna režīmā. 

Jaunie faili, kas ir gatavi importēšanai, tiek rādīti sarakstā Jauni faili. Faili, kurus jau esi 
importējis, bet vēl neesi izdzēsis no atmiņas kartes, tiek rādīti sarakstā Jau importēti. 

Sarakstā Jauni faili izvēlies failu, pēc tam izvēlies Importēt, lai kopētu failus datorā. Fails tiks 
rādīts oriģinālu ekrānā. 

Padoms. Importēšanai vienlaicīgi vari izvēlēties vairākus failus. 

Izvēloties un importējot failu no saraksta Jau importēti, tev tiek jautāts, vai vēlies importēt failu 
kā dublikātu. 

Pēc tam, kad fails ir importēts, tev tiek jautāts, vai vēlies izdzēst šo failu no atmiņas kartes. 
 

Darbs ar atmiņas karti 



88 
 

 

Ja esi pārvietojis video un fotoattēlus no Batt-Stick uz datoru, vari tos importēt Bandit Studio, 
rīkojoties šādi: 

1. Datorā atver Bandit Studio. 

2. Izvēlies Fails, pēc tam Importēt. 

3. Atrodi TomTom Bandit .MP4 video failus datora failu sistēmā. 

Piezīme. Tu vari importēt tikai video failus, kas izveidoti, izmantojot TomTom Bandit. 

4. Izvēlies video vai foto failu, ko vēlies importēt. 

Padoms. Vari izvēlēties vairākus failus. 

5. Izvēlies Atvērt. 

Faili tiek importēti Bandit Studio un parādās ekrānā Oriģināli. 
 

Video un fotoattēlu importēšana no 
datora 
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Oriģinālie faili ir video un foto faili, ko tu jau esi importējis no atmiņas kartes vai datora. Šie faili 
tiek glabāti datorā tavu personīgo video mapē. 

Divreiz noklikšķini uz faila, lai to atskaņotu vai skatītu lielākā ekrānā. Skatītāja apakšējā labajā stūrī 
izvēlies pilnekrāna pogu, lai skatītu video vai fotoattēlu pilnekrāna režīmā. Tu vari arī iezīmēt video 
epizodes. 

Noklikšķinot labo pogu uz faila, tiek rādītas šādas opcijas: 

 Dzēst - izdzēš failu no mapes datorā. 

 Rādīt pārlūkā - atver datorā mapi, kas satur failu. 
 

Video epizodes iezīmēšana 

Ja tavā video nav iezīmēti kādi svarīgi mirkļi, vari iezīmēt šo video manuāli, lai arī šie mirkļi kļūtu 
par daļu no tava video stāsta. 

1. Divreiz noklikšķini uz video, lai atskaņotu to lielākā ekrānā. 

2. Kad tavā video tiek atskaņots mirklis, ko vēlies iezīmēt, izvēlies iezīmēšanas pogu ekrāna 
augšējā labajā stūrī. 

 

Video epizode tiek iezīmēta. Iezīmētās epizodes video laika joslā, kas atrodas video atskaņotāja 
apakšā, vari redzēt kā zaļus punktus un atzīmes. 

3. Izvēlies pogu Atpakaļ, lai atgrieztos ekrānā Oriģināli. 

Iezīmētās epizodes tiek automātiski saglabātas tavā video. 
 

Darbs ar oriģināliem 
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Epizodes tiek iezīmētas video ierakstīšanas laikā. Iezīmētās epizodes izmanto, lai izveidotu video 
stāstu. Tiek rādītas iezīmētās epizodes no visiem oriģinālajiem video failiem. Simbols uz iezīmētās 
epizodes rāda tās veidu. 

Divreiz noklikšķini uz iezīmētās epizodes, lai atskaņotu to lielākā ekrānā. Skatītāja apakšējā labajā 
stūrī izvēlies pilnekrāna pogu, lai skatītu epizodi pilnekrāna režīmā. 

Tu vari pielāgot iezīmēto epizodi, lai tā ietver visaizraujošāko notikuma daļu. 
 

Iezīmētas video epizodes 

Epizodes tiek iezīmētas video ierakstīšanas laikā. Atzīmē kādu sava video aizraujošu daļu, 
piemēram, lielu ātrumu, lēcienu vai vienkārši skaistu skatu, ko tu varētu gribēt skatīt vēlāk un 
pievienot savam video stāstam. Video var ietvert daudz iezīmētu epizožu.  

Atzīmes ļauj ērti atskaņot tavus video, izveidot video stāstu un koplietot video, izmantojot mobilo 
lietojumprogrammu vai Bandit Studio. Iezīmētās epizodes tiek rādītas atsevišķi no video, kuros tās ir 
ietvertas. Katra iezīmētā epizode ilgst 6 sekundes. 

Atzīmes tiek pievienotas video, izmantojot ievades no iebūvētiem sensoriem, ārējiem sensoriem, vai 
manuāli, lai atzīmētu visaizraujošākās video daļas. Atzīmes no iebūvētiem un ārējiem sensoriem tiek 
pievienotas automātiski. 

Padoms. Skatot video mobilajā lietojumprogrammā vai Bandit Studio, vari iezīmēt epizodes un 
pielāgot to pozīciju un ilgumu. 

Tiek izmantotas šādas atzīmes un to simboli: 

 
 

 
Ātrums. 

 
 

 
G spēks. 

 
 

 
Maksimāls paātrinājums. 

 
 

 
Maksimāls palēninājums. 

 
 

 
Maksimāla rotācija. 

 
 

 
Maksimāls vertikālais ātrums. 

 
 

 
Pulss no pulsa monitora. 

Darbs ar iezīmētajām epizodēm 
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Manuāla epizožu iezīmēšana. 

 

Iezīmētās epizodes izmantošana vai dzēšana 

Noklikšķini uz iezīmētās epizodes, lai to izvēlētos, pēc tam izvēlies kādu no šīm darbībām: 

Padoms. Vari arī noklikšķināt labo pogu uz iezīmētās epizodes, lai parādītu šīs darbības. 

 
 

 
Pievieno iezīmēto epizodi savam video stāstam. 

 
 

 
Eksportē iezīmēto epizodi kā MP4 failu. 

 
 

 
Izdzēs iezīmēto epizodi. 

 

Iezīmētās epizodes pielāgošana 

Reizēm automātiski iezīmētā epizode nesatur visaizraujošāko video daļu. Tu vari pielāgot iezīmētās 
epizodes sākuma un beigu punktus, kā arī ilgumu, rīkojoties šādi: 

1. Divreiz noklikšķini uz iezīmētās epizodes, lai atskaņotu to lielākā ekrānā 

2. Tu vari pielāgot iezīmēto epizodi, izmantojot tās laika joslu, rīkojoties šādi: 

 Slidini sākuma punktu uz vietu, kur vēlies iezīmētās epizodes sākumu. 

 Slidini beigu punktu uz vietu, kur vēlies iezīmētās epizodes beigas. 

 Slidini iezīmēšanas simbolu, lai virzītu visu iezīmēto epizodi sākuma vai beigu virzienā. 

 

3. Izvēlies pogu Atpakaļ, lai atgrieztos ekrānā Iezīmētās epizodes. 

Iezīmēto epizožu izmaiņas tiek automātiski saglabātas. 
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Video stāsts tiek veidots no iezīmētajām epizodēm. Tu vari veidot video stāstu divos veidos: 

 Vari izvēlēties epizodes iezīmēto epizožu ekrānā. 

 Mana stāsta ekrānā vari izmantot pogu Es ticu veiksmei, lai ļautu Bandit Studio izvēlēties 
iezīmētās epizodes. 

Kad iezīmētās epizodes ir izvēlētas un pievienotas, video tiek rādīts rediģēšanas režīmā, lai tu 
varētu rediģēt video. 

Tu vari atskaņot video, noklikšķinot priekšskatījuma logu. Izvēlies iezīmēto epizodi, lai atskaņotu 
video no šīs vietas. 

Izmantojot pogu Dzēst, video stāsts tiek izdzēsts. Iezīmētās epizodes netiek izdzēstas, un tās var 
redzēt iezīmēto epizožu ekrānā. 

 

 
 

Video stāsta izveidošana 
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Video stāsta rediģēšana 

Video stāsts tiek veidots no iezīmētajām epizodēm. Pirms video stāsta koplietošanas vari to rediģēt. 

 

1. Lai mainītu video stāsta veidošanā izmantoto epizožu secību, uz joslas noklikšķini un velc 
iezīmēto epizodi uz vietu, kur vēlies to novietot video stāstā. 

2. Lai no joslas izdzēstu iezīmētu epizodi, izvēlies to un pēc tam izvēlies dzēšanas pogu. 

3. Lai pievienotu iezīmētu epizodi, ritini līdz video stāsta beigām un izvēlies pogu +, lai manuāli 
izvēlētos iezīmētās video epizodes. 

Iezīmētās epizodes tiek pievienotas video stāsta beigās. 

4. Izvēlies skaņas pogu, lai izvēlētajai epizodei izslēgtu skaņu. 

5. Izvēlies pārklājuma pogu, lai pievienotu metriku izvēlētajai iezīmētajai epizodei. 

6. Izvēlies Izvēlēties skaņas celiņu, lai video stāstam pievienotu mūzikas celiņu. 

7. Izvēlies pogu Koplietot. 

Video stāsts tiek izveidots un saglabāts datorā kā MP4 fails. Video vari augšupielādēt sevis 
izvēlētā tīmekļa vietnē. 
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1. Izvēlies iestatījumu pogu. 

 

Ja ir pieejams Bandit Studio atjauninājums, ekrānā pretim Studio versijas numuram tiek rādīts 
Atjaunināt. 

2. Izvēlies Atjaunināt. 

Bandit Studio atjauninājums tiek lejupielādēts datorā. 

3. Lai instalētu atjauninājumu, izpildi ekrānā dotos norādījumus. 
 

Bandit Studio atjaunināšana 
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Iestatījumu lapā tiek rādīta informācija par TomTom Bandit un Bandit Studio. No šīs lapas vari 
atjaunināt gan kameras programmatūru, gan Bandit Studio, kā arī izvēlēties vispārīgus iestatījumus. 

Valoda 

Izvēlies vēlamo valodu. Restartē Bandit Studio, lai redzētu izvēlēto valodu. 

Mērvienības 

Izvēlies mērvienības metrikai, kas tiks rādīta iezīmētajās epizodēs. 

Privātums 

Mēs pastāvīgi uzlabojam Bandit Studio un ieviešam jaunas funkcijas. Lai mums palīdzētu, vari 
koplietot anonīmu informāciju par Studio un to, kā tu to izmanto. 

Automātiska palaišana 

Bandit Studio tiek palaists, ievietojot Batt-Stick USB savienotāju datora USB portā vai ievietojot 
atmiņas karti no Batt-Stick datora karšu lasītājā. 

Studio iestatījumi 
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Pielikumi un autortiesības 
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Izstrādājuma un drošības informācija 

 Pirms Bandit Action kameras lietošanas uzmanīgi izlasi visus zemāk minētos drošības 
noteikumus. Zemāk, Lietošanas ceļvedī un Lietošanas pamācībā minēto vadlīniju un 
norādījumu neievērošanas rezultātā iespējama avārija vai sadursme, kas var izraisīt nāvi vai 
nopietnas traumas un/vai mazināt Bandit Action kameras veiktspēju. 

 Pirms uzņemšanas un tās laikā ievēro visus vietējos likumus un pievērs īpašu uzmanību 
apkārtnei. Nekad neregulē un nepārbaudi Bandit Action kameru, vadot velosipēdu, motoci-
klu, vieglo automašīnu vai jebkuru citu motorizētu transportlīdzekli.   

 Transportlīdzekļa vadīšanas laikā neregulē Bandit Action kameru ar siksniņu. Siksniņa var 
iestrēgt, kā rezultātā iespējama sadursme, kritiens, avārija, traumas vai nāve. 

 Izmantojot Bandit Action kameru ar ķiveres turētāju vai siksniņu (vai jebkuru citu 
papildproduktu), vienmēr izvēlies papildproduktus, kas atbilst piemērojamajiem drošības 
standartiem. Izvēlies savai aktivitātei piemērotu ķiveri.  

 Īpašu uzmanību pievērs, uzstādot Bandit Action kameru, lai tā nenokristu un netiktu bojāta.  
Nekad neuzstādi Bandit Action kameru tā, ka tā aizsedz lietotāja skatu vai pasliktina 
redzamību. Jebkurš nopietns trieciens (piemēram, metiens vai sitiens) var sabojāt Bandit 
Action kameru. 

 Bandit Action kamera var sakarst. Bandit Action kameras daļas (retos gadījumos) var kair-
ināt ādu. Ilgstoši nelieto un neglabā Bandit Action kameru karstās vietās, piemēram, au-
tomašīnā, putekļainās, mitrās vietās un vietās ar tvaiku klātbūtni. Bandit Action kamera ir 
ūdensdroša. Tomēr TomTom negarantē ūdensdrošumu jebkuros apstākļos. Esi īpaši uz-
manīgs, lietojot Bandit Action kameru lietū, sniegā vai ūdenstilpņu tuvumā. Ja lietošanas 
laikā tiek novērota jebkāda nenormālība, nekavējoties izslēdz Bandit Action kameru.   

 Nelieto Bandit Action kameru iegremdētu ūdenī vai veicot aktivitātes uz ūdens bez ūdens-
drošā objektīva vāciņa. Ūdensdrošais objektīva vāciņš uzturēs visu kameru ūdensdrošu līdz 
40 m (5 ATM) statiskos apstākļos. 

 Kameras drošums, lietojot to zem ūdens, ir atkarīgs no ūdens spiediena, dziļuma izmaiņām, 
ūdens piesārņotības, ūdens sāļuma, ūdens temperatūras un citiem vides faktoriem. Atro-
doties zem ūdens 40 m (5 ATM) dziļumā nav ieteicams enerģiski kustināt kameru. Ja kamera 
zem ūdens tiek pakļauta enerģiskām kustībām, TomTom nevar garantēt tās pilnīgu 
funkcionēšanu. 

 Uzturi Bandit Action kameras objektīva vāciņu un Batt-Stick tīrus. Nelieli gruži var radīt 
noplūdi un/vai radīt bojājumus Bandit Action kamerai. 

 Pēc katras lietošanas ūdenī vai blakus smiltīm, dubļiem vai citiem līdzīgiem materiāliem, 
noskalo kameras ārpusi ar tīru, sāli nesaturošu ūdeni. Pēc tīrīšanas nosusini kameru ar tīru, 
sausu un bezplūksnu drānu. Pretējā gadījumā var rasties rūsa vai kameras darbības 
traucējumi. 

 Neievērojot šos norādījumus, lietojot Bandit Action kameru, iespējamas noplūdes, kas var to 
sabojāt vai iznīcināt. Ūdens sabojās gan kameru, gan akumulatoru, kā rezultātā iespējams 
sprādziens vai ugunsgrēks.  

 Skrāpējumi un plaisas ūdensdrošajā gumijā ļaus ūdenim iesūkties Bandit Action kamerā. 
 

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) un Globālā navigācijas satelītu sistēma (GLONASS) 

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) un Globālā navigācijas satelītu sistēma (GLONASS) ir uz 
satelītiem balstītas sistēmas, kas sniedz atrašanās vietas un laika informāciju visā pasaulē. GPS 
pilnībā darbina un vada Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas pilnībā atbild par tās pieejamību un 
precizitāti. GLONASS pilnībā darbina un vada Krievijas valdība, kas pilnībā atbild par tās pieejamību 
un precizitāti. GPS vai GLONASS pieejamības un precizitātes izmaiņas un vides apstākļi var ietekmēt 
šīs ierīces darbību. TomTom atsakās no jebkādas atbildības par GPS un GLONASS pieejamību un 
precizitāti. 

Pielikums 
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Kā TomTom izmanto tavus datus 

Informācija par personisko datu izmantošanu ir pieejama vietnē tomtom.com/privacy. 
 

Akumulatora un vides aizsardzības informācija 

Šajā produktā tiek izmantota litija polimēra akumulators, kuram lietotājs nevar piekļūt un kuru 
lietotājs nevar nomainīt. Neatver korpusu un nemēģini izņemt akumulatoru. Produktā un/vai 
akumulatorā esošās vielas var būt kaitīgas videi un tavai veselībai, ja no tām atbilstoši neatbrīvojas. 
Izstrādājumā iekļautais akumulators pareizi jāutilizē vai jānodod utilizācijai saskaņā ar vietējiem 
likumiem un noteikumiem un vienmēr jānošķir no sadzīves atkritumiem. 

 

 

 

EEIA direktīva 

Atkritumu konteinera simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šis produkts nav uzskatāms 
par sadzīves atkritumiem. Atbilstoši ES direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem (EEIA) no šī elektriskā produkta nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves 
atkritumiem. Šis produkts ir jānodod atpakaļ tā tirdzniecības vietā vai jānogādā piemērotā 
savākšanas punktā tā otrreizējai pārstrādei. Tā rīkojoties, tu palīdzēsi saglabāt apkārtējo vidi. 

 

 

R&TTE direktīva 

Ar šo TomTom paziņo, ka TomTom izstrādājumi un papildpiederumi atbilst ES direktīvas 1999/5/EK 
būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju var izlasīt šeit vietnē 
www.tomtom.com/legal. 

 
 

Akumulatora lietošanas temperatūras 

Kameras akumulatora lietošanas temperatūras: -20°C (-4°F) līdz 40°C (104°F). Nepakļauj to 
temperatūrām ārpus šī diapazona. 
 

FCC informācija lietotājam 

 

ŠĪ IEKĀRTA ATBILST FCC NOTEIKUMU 15. DAĻAS PRASĪBĀM 

Federālās sakaru komisijas (FCC) paziņojums 

Šī iekārta izstaro radiofrekvenču enerģiju un, nepareizi to lietojot – tas ir, precīzi neievērojot šīs 
rokasgrāmatas norādījumus – tā var radīt radiosakaru un televīzijas uztveršanas traucējumus. 

http://www.tomtom.com/privacy
http://www.tomtom.com/legal
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Lietošana ir pakļauta diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus un (2) 
šai ierīcei ir jābūt spējīgai uztvert jebkādus traucējumus, ieskaitot tādus, kas var izraisīt ierīces 
nevēlamu darbību. 

Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces robežvērtībām saskaņā ar 
FCC noteikumu 15. daļu. Šīs robežvērtības ir paredzētas pieņemamai aizsardzībai pret kaitīgiem 
traucējumiem, uzstādot iekārtu mājas apstākļos. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot 
radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un lietota saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt 
kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies noteiktā 
uzstādīšanas konfigurācijā. Gadījumā, ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas 
signāla uztveršanai, ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, mēs iesakām lietotājam 
mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem no tālāk norādītajiem paņēmieniem. 

 Maini antenas orientāciju vai novietojumu! 

 Palielini attālumu starp iekārtu un uztvērēju! 

 Pievieno iekārtu pie strāvas ligzdas, kas ir citā ķēdē nekā tā, kurai pievienots uztvērējs! 

 Konsultējies ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi! 

Jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav tieši apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var 
anulēt lietotāja pilnvaras izmantot šo iekārtu. 

Šajā ierīcē esošo raidītāju nedrīkst novietot vai izmantot kopā ar citu antenu vai raidītāju. 

FCC ID: S4L4LB00, S4L4LB01, S4L4LBA2 

IC: 5767A-4LB00, 5767A-4LB01, 5767A-4LBA2 

KAMERAS radiācijas iedarbības paziņojums: 

Šī ierīce atbilst valdības prasībām attiecībā uz pakļaušanu radioviļņiem. Ierīce ir izstrādāta un 
ražota tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču radītās iedarbības ierobežojumus, kādus noteikusi ASV 
Valdības Federālās komunikācijas komisija. 
Bezvadu ierīces iedarbības standartā ir mērījums, kas pazīstams kā īpašais absorbcijas koeficients 
jeb SAR. FCC noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg. *SAR pārbaudes tiek veiktas, izmantojot FCC 
pieņemtus standarta lietošanas stāvokļus, ierīcei raidot ar augstāko apstiprināto jaudas līmeni visās 
pārbaudāmajās frekvenču joslās. 

Lai nodrošinātu atbilstību radiofrekvenču iedarbības prasībām Eiropā, attālumam starp lietotāja 
ķermeni un ierīci, tai skaitā antenu, valkājot ierīci uz ķermeņa, jābūt vismaz 1,2 cm. 
 

Atbildīgā puse Ziemeļamerikā 

TomTom, Inc., 24 New England Executive Park, Suite 410, Burlington, MA 01803 

Tel.: 866 486-6866 opcija 1 (1-866-4-TomTom) 
 

Informācija par Kanādas emisijas normām 

Tās lietošana ir pakļauta diviem nosacījumiem: 

 Šī ierīce var neizraisīt traucējumus. 

 Šai ierīcei ir jāpieņem jebkurus traucējumus, tostarp traucējumus, kuri var izraisīt 
nevēlamu ierīces darbību. 

Šī ierīce drīkst tikt izmantota, ja tā neizraisa kaitīgus traucējumus. 

Šī B klases digitālā iekārta atbilst Kanādas ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). 

Piezīme. Valsts koda izvēles funkcija nav pieejama produktiem, kas tiek pārdoti ASV un Kanādā. 
Saskaņā ar FCC noteikumiem visiem Wi-Fi produktiem, kas tiek pārdoti ASV, jābūt piesaistītiem tikai 
ASV darbības kanāliem. 

Šī ierīce atbilst Industry Canada licence-exempt RSS standartam(-iem). Tās lietošana ir pakļauta 
diviem nosacījumiem:  

šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un  



100 
 

 

šai ierīcei ir jāpieņem jebkuri traucējumi, tostarp traucējumi, kuri var izraisīt nevēlamu ierīces 
darbību. 

 

SVARĪGA PIEZĪME 

KAMERAS IC radiācijas iedarbības paziņojums 

Šis produkts atbilst Kanādas portatīvo ierīču radiofrekvenču iedarbības ierobežojumam, kas noteikts 
nekontrolētai videi, un tā lietošana paredzētajam nolūkam, kā aprakstīts augstāk, ir droša. 
Turpmāku radiofrekvenču iedarbības samazinājumu var panākt, turot produktu pēc iespējas tālāk no 
cilvēka ķermeņa vai iestatot ierīci uz zemāku izejas jaudu, ja tāda funkcija ir pieejama. 
 

Marķējums, kas apstiprina atbilstību normatīviem 

  

Šis izstrādājums ietver marķējumu par atbilstību normatīviem, kas norāda, ka tas atbilst saistītajiem 
Austrālijas normatīviem. 
 

Paziņojums Jaunzēlandei 

Uz šī izstrādājuma attēlotais R-NZ norāda, ka tas atbilst piemērojamiem Jaunzēlandes normatīviem. 
 

Paziņojums Singapūras IDA 

Šim izstrādājumam ir Singapūras IDA licences numurs, kas norāda, ka tas atbilst attiecīgajiem 
Singapūras noteikumiem. 

 

 
 

Klientu palīdzības dienesta kontaktinformācija (Austrālija un Jaunzēlande) 

Austrālija: 1300 135 604 

Jaunzēlande: 0800 450 973 
 

Šis dokuments 

Šī dokumenta sagatavošanā ir ieguldīts liels darbs. Tā kā pastāvīgi notiek izstrādājuma pilnvei-
došana, daļa informācijas var būt nedaudz novecojusi. Šajā dokumentā sniegtā informācija var 
mainīties bez iepriekšēja paziņojuma. 

TomTom nebūs atbildīgs par tehniskām vai redakcijas kļūdām vai izlaidumiem šajā publikācijā, kā 
arī par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem veiktspējas vai šī dokumenta izmantošanas rezultātā. 
Šis dokuments satur ar autortiesībām aizsargātu informāciju. Nevienu šī dokumenta daļu nekādā 
veidā nedrīkst pārkopēt vai reproducēt bez iepriekšējas rakstiskas TomTom N.V. atļaujas. 
 

Modeļu nosaukumi 

Camera: 4LB00, Battery Stick: 4LB02, Remote Control: 4LBA2  
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© 2013-2015 TomTom. Visas tiesības saglabātas. TomTom un „divu roku” logotips ir prečzīmes, kas 
pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Ierobežotās garantijas un gala lietotāja 
licences līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, lūdzu, skati vietnē www.tomtom.com/legal. 

© 2013-2015 TomTom. Visas tiesības saglabātas. Uz šo materiālu attiecas īpašumtiesības, to aizsargā 
autortiesības un/vai datubāzes tiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder 
TomTom vai tā piegādātājiem. Uz šī materiāla izmantošanu attiecas licences līguma noteikumi. Šī 
materiāla neatļauta kopēšana vai izpaušana radīs kriminālatbildību vai civilatbildību. 

Atvērtā koda informāciju skati kameras juridiskās informācijas sadaļā. 
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