
TAKUU
Säilytä alkuperäinen päivätty myyntitietosi 
kirjaa varten.
Rekisteröintiä ei vaadita takuuseen.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vanhojen sähkölaitteiden hävittäminen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
(WEEE) annetussa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä 2012/19 / EU 
todetaan, että käytettyjä kotitalouslaitteita ei 
tule hävittää lajittelemattoman 
yhteisöjätteen mukana. 

Nämä käytetyt laitteet on kerättävä erikseen 
kotitalousjätteistä hyödynnettyjen laitteiden osuuden 
lisäämiseksi ja niiden osien kierrättämiseksi tavoitteena 
vähentää kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön. Yliviivatun jäteastian symboli leimataan 
kaikille laitteille muistutuksena velvollisuudesta laittaa 
ne erilliseen jätekeräykseen. Kuluttajien on otettava 
yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai myyjään 
saadakseen selville tavasta, jolla heidän laitteensa 
hävitetään.            
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Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö 
edellyttää seuraavia kahta ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa 
haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki 
vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat 
aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

FCC: n varoitus:
Muutokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osa ei ole 
nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän 
valtuudet käyttää laitetta.

FCC: n lausunto:
"Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC-
sääntöjen osan 15 mukaiset luokan B digitaalilaitteille asetetut 
rajoitukset. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan 
kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinympäristössä. 
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisen energian, 
ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi 
aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Ei kuitenkaan 
voida taata, että häiriöitä ei tapahdu tietyssä asennuksessa. Jos 
tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai 
televisiovastaanottoon, joka voidaan määrittää kytkemällä laite 
pois päältä ja päälle, käyttäjää rohkaistaan yrittämään korjata 
häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni.
- Suurenna laitteen ja vastaanottimen etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on erilainen kuin piiri, johon 
vastaanotin on kytketty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- / TV-
teknikolta. "
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TURVALLISUUS  
VAROITUS: Vältä itsellesi ja muille aiheutuvia 
vahinkoja kiinnittämällä aina huomiota 
ympäristöösi käytettäessä FPV-laitetta.

▶ Noudata kaikkia paikallisia lakeja käytettäessä FPV-
laitetta, siihen liittyviä kiinnikkeitä ja lisävarusteita.

▶ Noudata kaikkia tietosuojalakeja, jotka voivat 
rajoittaa tallennusta tietyillä alueilla.

▶ Älä käytä kameraa, jos se on vaurioitunut.
▶ Kamerassa on paristo, jota ei voi vaihtaa. Akun 

purkaminen tai puhkaiseminen voi aiheuttaa 
räjähdyksen tai tulipalon.

▶ Älä sijoita kameraa lämmönlähteen läheisyyteen. 
Vältä altistamasta kameraa äärimmäisille 
lämpötiloille. Matala tai korkea lämpötila voi 
aiheuttaa sen, että kamera lakkaa tilapäisesti 
toimimasta kunnolla.

▶ Vältä dramaattisia lämpötilan tai kosteuden 
muutoksia, koska kameraan tai sen sisään voi 
tiivistyä kondensoitumista.

▶ Älä työnnä kameraan vieraita esineitä. 

Tämä Wi-Fi®-kamera on kaikkien asiaankuuluvien 
sähkömagneettisten kenttästandardien mukainen ja 
sitä on turvallista käyttää, kun sitä käsitellään tässä 
käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.  



OSAT

Lexan Shell

Universaali 
kannatin

Universaali 
kannatin

Snap Grip

FPV Kamera

Mini SD kortti

(ei sisälly)

Latausportti

Kolmijalka

USB-kaapeli (ei kuvassa)

Kypärä kannatin
(ei sisälly)

POIS/PÄÄLLE

Mini
SD Card

FPV PRO -SOVELLUS
▶ Lataa sovellus (älä vielä avaa).
▶ Ota puhelimen Wifi käyttöön.

▶ Aseta kamera ON-kytkimeen
(Sininen valo).

▶ Valitse puhelimen Wifi-
luettelosta ”FPV Pro-XXXXXX” 
-kamera.

▶ Avaa FPV Pro App ja paina start.

▶ Tallenna video

FPV Pro

▶ Open FPV Pro App and press start. 

LED

OFF ON

HD 720p
1.3mpx CMOS
30 Fps
802.11 b/g/h
Wide 110° / 70°
200 mAh 30 mins
50m  

TEKNISTE TIEDOT
Video: 
Sensori: 
Ruudunpäivitysnopeus:: 
Wi-Fi:
Linsi: 
Akku: 
Alue: 

1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x

Lataa FPV PRO -sovellus osoitteesta:

FPV Pro

LIITÄ FPV PRO -YHTEISÖN
facebook.com  /  youtube.com  /  instagram.com  /

LAATIKKON SISÄLTÖ
FPV-kamera
Lexan Shell
Multi kannatin
Napsautuskahva
Kolmijalka
USB-latauskaapeli
Käyttöopas

PÄÄSTÄ ALKUUN
▶ Aseta linssirengas linssiin ja 

valitse haluttu suunta.

▶ Kiinnitä Lexan-
kuori kameraan.

▶ Kytke kamera päälle.

→

→

USB-portti

Jo liitetty, 
ei voi poistaa.

muotokuva maisema
muotokuva lmaisema

FPV PRO: N LAATTAMINEN
FPV PRO saa virtansa integroidun akun avulla. Paristoa ei voi 
poistaa tai vaihtaa. Parhaan kokemuksen saamiseksi uudesta 
kamerasta lataa akku kokonaan ennen ensimmäistä käyttöä.

▶ Aseta mini-USB-pistoke latausporttiin
▶ OFF / ON-kytkimen vieressä.
▶ Kytke USB-liitäntä kytketyn tietokoneen USB-porttiin.
▶ Vaihtoehtoisesti voit käyttää pistoketta USB-portin kanssa.
▶ Lataa 1,5 tuntia kokonaan
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Video kansio
Mini SD -korttiReaaliaikainen 

video

Katsaus 3s

3 sekunnin
ajastinkuva 

Tallenna 
video 3s

3 sekunnin 
ajastinvideo 

Valita Takaisin

Auta Asetukset

Ottaa
kuva 

Poistaa

FPV-tila Jaaka

Lukko

Avata

Etukamera

3s

3s

Home

Start

IM

Review/Playback

3 sec Record
3 sec Picture

www.SI.c0m.hk/FPVPro/IM
Video Instructions

FPV Pro Basic UI

Back

Back

Back

Still Folder

Video Folder

FPV Mode

FPV Pro

Video PlaybackImage Review
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FPV Mode

Record
Take Picture

Front Camera

FPV Mode

Record
Take Picture

Front Camera

lock

▶ Ottaa kuva

▶ Nähdä   lisätietoja 

KÄYTÄ LISÄVARUSTEITA
NAPSAUTUSKAHVA
Leikkaa napsautuskahva ja vedä se kiinnikkeen läpi.

voit nyt kiinnittää sen käsivarren tai sauvan tai putken, kuten 
jalkapallo-tavoitteen, ympärille

PRO-CLIP
Ruuvaa kamera ja pro-pidike yhteen. Kiinnitä pidike 
polkupyörän tai skootterin ohjaustankoon tai muuhun putkeen.
Säädä puristin ja kumi-sisustus tiukan pidon varmistamiseksi.  
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KAUPPA
Ruuvaa kamera ja 
jalusta yhteen. Aseta 
jalusta haluttuun 
asentoon.




