
 

1)TLAČÍTKO NAPÁJENÍ ON/OFF intenzita LED světel.. To je důvod, proč je velmi těžké vás Výchozí nastavení jasu LED je doporučený jas pro 
Jedním stisknutím aktivujete přístroje přesně informovat, jak dlouho baterie vydrží.Vše závisí "Indoor" se 40% intenzitou.
Stisknutím a podržením po dobu 2 vteřin přístroj vypnete na prostředí, ve kterém používáte jednotku a jaké funkce Výchozí nastavení jasu hodin je nastaveno na 20% a 

se používají. nemůže být změněno. Pro venkovní použití 
2) INDIKÁTOR STAVU BATERIE doporučujeme 80% nebo 100% intenzity jasu LED v 
Každý proužek představuje 20% životnosti baterie. 3) NASTAVENÍ HERNÍ PERIODY & 2ndF LED JAS závislosti na slunci.
Při nabíjení si můžete všimnout blikajícího světla. Toto světlo Tlačítka PERIOD + a -  slouží k jednoduchému nastavení
reprezentuje stav nabíjení baterie. herní periody na požadované číslo. 4) RUKOJEŤ
Jakmile je baterie plně nabitá, všechny světla budou svítit Jednoduše stiskněte + ke zvýšení čísla o 1 či stiskněte Vestavěná rukojeť pro snadnou přepravu Gametime 
zeleně. -  ke snížení čísla o 1. Scoreboard ukazatele. 
Pokud se při používání dostane baterie na 20% životnosti, Pokud ukazatel zobrazuje periodu 1 a stisknete -, zobrazí 
první proužek zleva změní barvu na červenou. se perioda 9. 5) NAVÝŠENÍ SKÓRE DOMÁCÍCH
Jakmile se úroveň baterie dostane na 10%, začne blikat Tyto dvě tlačítka mají také ještě druhou funkci. Jediným stisknutím navýšíte skóre domácích o 1.
červené světlo. To Vám připomene, že je čas připojit Přístupem k druhému panelu funkcí stisknutím a podržením Pokud je v závislosti na sportu potřeba více než jeden 
jednotku do sítě pro nabití. tlačítka 2ndF ze strany ukazatele budete moci nastavit bod, opakujte stisknutí tolikrát, dokud se nezobrazí 
Napoprvé nabíjejte ukazatel přes noc nebo alespoň jas LED předního panelu. K dispozici je pět různých úrovní požadované číslo.
nepřetržitě 6 hodin pro maximální životnost baterie. jasu, jakož i “Tmavý režim“, který umožňuje funkci audio Stisknutím a podržením přidáte více bodů.
Další nabíjení bude trvat mezi 4 a 6 hodinami, záleží pokud bez použití LED. Okolo tlačítka + je zelený LED kroužek.
je během nabíjení ukazatel používán či nikoliv. Po zvolení požadovaného nastavení jasu budete muset Pokud byl bod správně přidán, světlo kroužku 
Při používání ukazatele se výdrž baterie bude pohybovat ukončit druhou funkci panelu stisknutím a podržením se rozsvítí zeleně a pak se vypne.
mezi 3 až 5 hodinami. Délku výdrže baterie ovlivňují faktory tlačítka 2ndF dokud se nevypnou 2 zelené LED kruhy LED 
jako např. přehrávání hudby, hlasitost hudby, kolem tlačítek Home a Guest +.



6) VÝHODA DOMÁCÍCH
Jediným stisknutím se rozsvítí světlo Home POSS na ukazateli.
Malé zelené LED světlo poblíž tlačítka se rozsvítí.
Opět stiskněte, pokud potřebujete světlo POSS vypnout.

7) BONUS DOMÁCÍCH
Jediným stisknutím se rozsvítí světlo Home BONUS na ukazateli.
Malé zelené LED světlo poblíž tlačítka se rozsvítí.
Opět stiskněte, pokud potřebujete světlo BONUS vypnout.
Stisknutím a podržením tlačítka Home BONUS se rozbliká světlo.
To lze použít k zobrazení dvojité bonusové situace.
K vypnutí blikajícího světla opět stiskněte tlačítko.

8) SNÍŽENÍ SKÓRE DOMÁCÍCH
Jediným stisknutím snížíte skóre domácích o 1 bod.
Pokud je z jakéhokoliv důvodu potřeba snížit skóre o více 
bodů, opakujte stisknutí tlačítka, dokud se nezobrazí 
požadované číslo. Stisknutím a podržením se odečte více 
bodů.

9) SNÍŽENÍ SKÓRE HOSTŮ
Jediným stisknutím snížíte skóre hostů o 1 bod. *Následující tlačítka jsou určeny k ovladání hudby pouze z se dva LED zelené kroužky okolo tlačítek Home a Guest+
Pokud je z jakéhokoliv důvodu potřeba snížit skóre o více USB flash disku. Pouze tlačítka VOL+ a VOL- je možné nevypnou.
bodů, opakujte stisknutí tlačítka, dokud se nezobrazí použít pro ovládání hlasitosti, pokud je hudba přehrávána
požadované číslo. Stisknutím a podržením se odečte více přes Wi-Fi či skrz Line-in. 14) ZVÝŠENÍ HLASITOSTI
bodů. Tlačítko ke zvýšení hlasitosti všech zvuků a hudby.

13) PŘEHRÁNÍ/POZASTAVENÍ HUDBY & 2ndF RESET To zahrnuje i zvukové efekty a mikrofon.
10) VÝHODA HOSTŮ Jediným stisknutím přehrajte hudbu z USB flash disku. Stisknutím a podržením tlačítka se zvýší hlasitost až do
Jediným stisknutím se rozsvítí světlo Guest POSS na Druhým stisknutím pozastavíte přehrávání hudby. maximální možné úrovně.
ukazateli. Malé zelené LED světlo poblíž tlačítka se rozsvítí. Pro toto tlačítko je možné použít i druhou funkci. Při dosažení maximální hlasitosti se ozve zvuk, který
Opět stiskněte, pokud potřebujete světlo POSS vypnout. Druhou funkci vyberete stisknutím a podržením Vás informuje, že hlasitost již nejde více navýšit.

tlačítka 2ndF ze strany ukazatele. Poté budete mít Pouze zvuk Bzučáku nelze být navýšen.
11) BONUS HOSTŮ možnost Resetovat časovač, skóre, herní periodu,
Jediným stisknutím se rozsvítí světlo Guest BONUS na bonus či výhodu. 15) PŘEDCHOZÍ SKLADBA
ukazateli. Malé zelené LED světlo poblíž tlačítka se rozsvítí. Ve druhém módu jediným stisknutím resetujete Jediným stisknutím přejdete k předchozí skladbě na USB.
Opět stiskněte, pokud potřebujete světlo BONUS vypnout. pouze časovač. Pokud stisknete a podržíte tlačítko
Stisknutím a podržením tlačítka Guest BONUS se rozbliká na 2 sekundy, resetujete tím celý LED displej. 16) DALŠÍ SKLADBA
světlo. To lze použít k zobrazení dvojité bonusové situace. Stiskněte a podržte tlačítko na 8 sekund pro Jediným stisknutím přejdete k další skladbě na USB.
K vypnutí blikajícího světla opět stiskněte tlačítko. resetování ukazatele na tovární nastavení.

Pokud byl název Gametime Wi-fi změněn, vrátí 17) SNÍŽENÍ HLASITOSTI
12) NAVÝŠENÍ SKÓRE HOSTŮ se opět do svého předchozího nastavení, stejně Tlačítko ke snížení hlasitosti všech zvuků a hudby.
Jediným stisknutím navýšíte skóre hostů o 1. jako ostatní nastavení, které jste upravili. Stisknutím a podržením tlačítka se sníží hlasitost až do
Pokud je v závislosti na sportu potřeba více než jeden minimální možné úrovně (Tichý mód).
bod, opakujte stisknutí tolikrát, dokud se nezobrazí Poté, co bylo provedeno požadované resetování, 
požadované číslo. budete poté muset ukončit druhou funkci stisknutím Pouze zvuk Bzučáku nelze být snížen. Jeho zvuk
Stisknutím a podržením přidáte více bodů. a podržením tlačítka 2ndF z boku ukazatele, dokud je přednastaven na maximální úroveň.



18) BZUČÁK & 2ndF Přičítání časovače
Jediným stisknutím aktivujete zvuk Bzučáku trvající 3 sekundy.
*Bzučák nezazní, pokud je čas spuštěn v režimu počítání nebo odpočítávání. 
Toto tlačítko má také druhou možnou funkci. Do druhé funkce se dostanete
stisknutím & podržením tlačítka 2ndF na boku ukazatele. 
Poté budete moci přepnout časovač do režimu počítání stisknutím tlačítka se šipkou
nahoru. Horní zelený polokruh se rozsvítí, což naznačuje, že časovač je nyní
nastaven v režimu počítání. Potom budete muset ukončit druhou funkci stisknutím
a podržením tlačítka 2ndF, dokud se 2 zelené LED kruhy kolem tlačítek 
Home a Guest + nevypnou.

19) HORNÍ LED PŮLKRUH INDIKUJÍCÍ REŽIM POČÍTÁNÍ
Pokud svítí horní půlkruh, časovač je v režimu počítání. Jedná se pouze o dočasné
světlo, které se rozsvítí při přechodu z režimu odpočítávání do režimu počítání ve
druhé funkci panelu.

20) LEVÁ ŠIPKA KE SNÍŽENÍ ČASOVAČE ČI HODIN
Levá šipka je určená ke snížení čísla časovače či hodin. K přístupu do druhé funkce stiskněte & podržte tlačítko 2ndF Pokud si přejete zvukové efekty zapnout, opět stiskněte
Jedním stisknutím snížíte číslo o 1. Opakujte dokud se ze strany ukazatele, poté se dostanete do nastavení hodin. tlačítko SFX. Blikající půlkruh znamená, že je SFX
nezobrazí požadované číslo. Jakmile jste ve funkci 2ndF, stiskněte & podržte tlačítko zapnuté. Toto blikající světlo je dočasné.

CLOCK. Hodiny se zobrazí v oblasti časovače. Odtud budete
21) PRAVÁ ŠIPKA KE ZVÝŠENÍ ČASOVAČE ČI HODIN muset vybrat režim 24 H nebo 12 H. Nastavte denní čas Na toto tlačítko se vztahuje i druhá funkce, kdy s jeho
Pravá šipka je určená ke zvýšení čísla časovače či hodin. použitím levé a pravé šipky a poté stiskněte tlačítko CLOCK, pomocí budete moci nastavit režim odpočtu, který 
Jedním stisknutím zvýšíte číslo o 1. Opakujte dokud se aby jste se přesunuli k ostatním číslům na pravé straně. je při zapnutí přístroje nastavený jako výchozí.
nezobrazí požadované číslo. První 2 čísla nalevo začnou blikat. Nastavte den, čas a poté Do druhé funkce se dostanete stisknutím & podržením

opět stiskněte CLOCK. Jakmile nastavíte čas, stiskněte a tlačítka 2ndF z boku ukazatele. Režim odpočtu poté 
22) NASTAVENÍ ČASOVAČE & 2ndF NASTAVENÍ ČASU podržte tlačítko CLOCK k ukončení nastavení času. spustíte dolní šipkou. Spodní půlkruh se zeleně
Ve výchozím nastavení je ukazatel nastaven v režimu rozsvítí, čímž je režim odpočtu zapnutý.
odpočítávání na 20 minutách : 00 sekund. Pokud toto Poté budete muset ukončit sekundární funkci stisknutím a Poté vypněte druhou funkci stisknutím & podržením
nastavení chcete změnit, stačí stisknout & podržet tlačítko podržením tlačítka 2ndF dokud se 2 zelené LED kruhy tlačítka 2ndF dokud 2 zelené LED kruhy okolo 
TIMER, dokud první levá číslice nezačne blikat na přední okolo tlačítek Home a Guest+ nevypnou. tlačítek Home a Guest+ nezhasnou.
straně přístroje (dle výchozího nastavení by to bylo číslo 2).
Jakmile bliká číslo, můžete ho upravit pomocí levé a pravé 23) SFX ON / OFF & 2ndF Odpočítávání časovače 24) HORNÍ PŮLKRUH INDIKUJÍCÍ REŽIM ODPOČTU
šipky, jak je uvedeno v krocích 20 a 21. Po dosažení Tlačítko SFX představuje zvukové efekty on Vašem Pokud svítí dolní půlkruh, časovač je v režimu odpočtu. 
požadovaného čísla, stiskněte jednou tlačítko TIMER a ukazateli. Při spuštění ukazatele jsou zvukové efekty Jedná se pouze o dočasné světlo, které se rozsvítí
změna čísla se přesune na další číslo. Opakujte dokud dle výchozího nastavení zapnuté. Pro jejich vypnutí při přechodu z režimu počítání do režimu odpočítávání ve
nenastavíte požadované číslo na časovači, poté opět stiskněte tlačítko SFX. Pokud je časovač v režimu ve druhé funkci panelu. 
stiskněte & podržte TIMER, čímž se dostanete z nastavení. odpočítávání, dolní půlkruh se rozbliká zeleným 
K začátku odpočtu jednoduše stiskněte tlačítko TIMER. světlem a poté se vypne. Pokud je časovač v režimu
K pozastavení časovače stiskněte opět jednou TIMER. přičítání, horní půlkruh se zeleně rozsvítí a poté zhasne.

Stálé půlkruhové světlo znamená, že je SFX vypnuté.
K tomuto tlačítko se opět vztahuje i druhá funkce. Mějte na paměti, že toto stabilní světlo je dočasné.



Doporučujeme mobilní zařízení nabíjet pokud je
přístroj zapojený, aby nedošlo k ovlivnění životnosti
baterie. 

28) MCU/Wi-Fi reset
25) VSTUP PRO AUDIO Tlačítko se používá k resetování mikrokontrolní jednotky
AUX port můžete použít ke kabelové spojení s hudebním a Wi-Fi modulu uvnitř přístroje. Toto tlačítko doporučujeme 31) ZDROJ HUDBY & TLAČÍTKO DRUHÉ FCE (2ndF)
zařízením. Se standardním zvukovým konektorem 3,5 mm použít v případě, že máte problémy s připojením mezi Wi-fi Toto tlačítko je určené k výběru zdroje hudby, který
můžete přehrávat hudbu připojením přenosného zařízení a Vaším přenosným zařízením nebo pokud dojde k jinému chcete použít mezi audio vstupem a USB portem.
přímo k ukazateli. Umožní Vám používat libovolný hudební elektronickému problému, který by resetování nevyřešilo. Stisknutím tlačítka Vám hlas oznámí, který zdroj hudby
přehrávač k přímému přehrávání zvukové soustavy bez Předtím, než provedete resetování resetování tímto je používán. Pokud hlas řekne “USB“, pak je používán
rušení a je to tak nejstabilnější způsob připojení ke správě modulem, přečtěte si část týkající se odstraňování USB port jako zdroj hudby. Pokud máte zapojený
hudby u ukazatele Gametime Scoreboard. problémů na konci tohoto dokumentu nebo navštivte USB flash disk, první skladba se začne ihned přehrávat.

sekci FAQ na našich webových stránkách. K výběru mezi skladbami používejte kontrolní tlačítka
26) VÝSTUP PRO AUDIO DŮLEŽITÉ:  Berte na vědomí, že pomocí tohoto tlačítka (body 13 a 17 v tomto manuálu).
Výstup Vám umožní propojit ukazatel kabelem přímo do přístroj vypnete a zcela vymažete a ztratíte přednastavené Při druhém stisknutí tlačítka Vám hlas oznámí
zesilovače nebo do reproduktorů. Standardní konektore funkce. Vrátí přístroj zpět do původního továrního nastavení. “Axuliary In“, je tak port AUX IN vybrán jako zdroj hudby.
3,5 mm je vše, co potřebujete (není součástí ukazatele). Berte na vědomí, že při používání AUX IN budete muset

29) VSTUP PRO MIKROFON ovládat hudbu přímo z přenosného zařízení a ne pomocí
27) DC KONEKTOR PRO NAPÁJENÍ Tento vstup je standardním 6.43mm portem, takže je možné kontrolních tlačítek na vrchu přístroje. (bod 25)
DC konektor je určený k dobíjení zabudované do něj zapojit jakýkoliv mikrofon. Také je možné tento port
Lithium-iontové baterie. Doporučujeme používat pouze použít k zapojení kytary pro ještě více zábavy. V tomto manuálu často referujeme na druhou funkci a 
napájecí zdroj dodávaný s tímto ukazatelem. Tento napájecí tlačítko 2ndF. Druhé funkce jsou spojeny s tlačítky na vrchu
zdroj byl vybrán speciálně pro tento přístroj. Kontaktujte náš 30) USB PORT přístroje. Všechny jsou označeny modrou barvou.
zákaznický servis, pokud budete mít nějaké problémy s Tento port Vám umožní přehrávat hudbu z USB flash disku. Stisknutím & podržením tlačítka po 3 sekundy získáte
napájecím zdrojem. Pro ovládání hudby z USB flash disku se prosím vraťte přístup ke druhým funkcím těchto tlačítek. Pomocí dvou
Doba nabíjení k bodům 13 až 17 v tomto návodu. světelných kroužků okolo tlačítek HOME+ a GUEST+
Po obdržení přístroje doporučujeme počáteční nabíjení přes Tento port můžete také použít k nabití mobilního telefonu poznáte, že jste ve druhé funkci přístroje.
noc. To umožní baterii, aby byla plně nabitá. Následné či jiného mobilního zařízení.
dobíjení bude trvat přibližně 5-6 hodin.



32) SVĚTLO Wi-Fi PŘIPOJENÍ 34) UKOTVENÍ PRO STATIV FOTOAPARÁTU
Okolo tlačítka naleznete bílý kruh. Poté, co se uživatel Ukazatel byl navržený se zabudovaným ukotvením
připojí k Wi-Fi ukazatele, rozsvítí se zelené LED světlo. 1/4-20 UNC pro použití stativu. Našroubujte ukazatel
To je znamení, že uživatel je nyní připraveny streamovat Gametime Scoreboard na stativ pomocí podložky
hudbu či synchronizovat s mobilní aplikací. K přípojení UNC 1/4-20. Pokud se pokusíte nasadit trojnožku 
k Wi-Fi hledejte název Gametime, poté se připojte a vložte v jiné velikosti, může dojít k poškození.
heslo 88888888. K odpojení od Wi-Fi buď vypněte Wi-Fi Jakmile ukazatel stojí na stativu, doporučujeme jej
na Vašem mobilním zařízení nebo se odpojte od sítě ovládat pomocí mobilní aplikace. Ovládáním pomocí 35) OTVORY PRO MONTÁŽ NA STĚNU
Gametime. horních tlačítek může dojít k rozpohybování ukazatele Ukazatel Gametime Scoreboard byl navržený s

a jeho následnému zničení. vestavěnými otvory na zadní straně ukazatele k montáži 
na zeď.

UPOZORNĚNÍ Tyto otvory Vám umožní nainstalovat ukazatel na zeď
Doporučujeme používat stativ, který dokáže udržet kdekoliv v tělocvičně nebo hale.
hmotnost 18 liber (9 kg). Doporučujeme používat šrouby s minimálním průměrem
Nepřepínejte šrouby, aby nedošlo vnitřních závitů nebo #12 a minimální délkou 1”3/4.
kotev. Pokud montujete přístroj do sádrokartonové desky,
Pokud ukazatel připevníte ke stativu a používáte jej venku, předvrtejte malý otvor, aby jste si byli jistí, že šrouby
dávejte pozor na vítr. Příliš silný vítr by mohl poškodit kotvu, projdou do desky a budou dostatečně silné, aby ukazatel
což může vést k problému pro její budoucí použití. Vítr udržely.
může také zapříčinit převrácení stativu, čímž by mohlo Pokud u předvrtávání zjistíte, že za sádrokartonem není
dojít k poškození ukazatele. žádná konstrukce, ujistěte se, že používáte kotevní vrtáky,
Na tyto situace by se na výrobek nevztahovala záruka. aby byla instalace dostatečně pevná a bezpečná.

UPOZORNĚNÍ
33) UKOTVENÍ PRO POPRUH PŘES RAMENO Před montáží samotného ukazatele zkontrolujte, zda
Vytvořili jsme popruh přes rameno té nejvyšší kvality, je hlavička šroubu v montážních dírách na zdi dostatečně
který Vám pomůže ukazatel snadno přenášet. Na obou velká, aby nevypadla z otvorů na ukazateli a nedošlo
koncích popruhu naleznete otočné háky. Ty jemně připojte tak k jeho pádu ze zdi.
do kotev na ukazateli a získáte tak pohodlný způsob
přenášení tabule Gametime Scoreboard. 
Kotvy jsou standardní závity 1/ 4-20 UNC.

UPOZORNĚNÍ
Nepřepínejte šrouby, aby nedošlo k poškození vnitřních
závitů nebo kotev. Berte na vědomí, že popruh je určený
pouze k přenášení přístroje přes rameno. Kotvy by neměly
být přetěžovány, jinak může dojít k poškození krytu, na což
by se nevztahovala záruka na produkt.



UPOZORNĚNÍ
Nikdy neodstraňujte kryt přístroje.
Chcete-li zachovat platnost záruky, nikdy se nepokoušejte
opravit přístroj sami.
Pokud se při používání přístroje vyskytnou potíže, před vyžádáním
servisu zkontrolujte následující body.

BEZ NAPÁJENÍ
- Ujistěte se, zda je napájecí kabel přístroje správně zapojen.
- Ujistěte se, zda jde do elektrické zásuvky proud.

BEZ ZVUKU ČI SLABÝ ZVUK
- Nastavte hlasitost
- Pokud používáte přenosný přehrávač s kabelem, zkontrolujte
  zda je hlasitost sluchátek nastavena na plnou hlasitost.
Pokud přehráváte hudbu přes USB flash disk, zkontrolujte úroveň
hlasitosti zdroje MP3. Pokud je zdrojový soubor MP3 příliš tichý,
upravte nebo získejte nový soubor.
- Pokud přehráváte hudbu z mobilního telefonu, zkontrolujte jeho

36) NASTAVITELNÉ A VYMĚNITELNÉ ČELNÍ DESKY Jakékoliv poškození způsobené vytažením objektivů úroveň hlasitosti.. Pokud je příliš tichý, upravte jeho hlasitost.
Na přední straně ukazatele jsou dvě odnímatelné desky zapříčiní ztrátu záruky výrobce.
HOME a GUEST. Svisle je můžete vytáhnout, aby jste Při dešti se může voda dostat za objektiv na místě PŘÍSTROJ NEREAGUJE
tak získali přístup k čelním deskám HOME a GUEST a čelních desek. Jakmile bude přístroj na suchém - Odpojte a znovu připojte napájecí kabel, poté přístroj spusťte.
upravit je. Na zadních stranách čelních desek naleznete místě, doporučujeme odstranit posuvné desky a - Zkontrolujte, zda je přístroj napájený pomocí baterie a zda je
verze ve francouzském jazyce. “LOCAL“ pro DOMÁCÍ a nechat vodu vyschnout. Nepokoušejte se vysušit  dostatečně nabitá. Pokud není, dobijte ji.
“VISITEUR“ pro HOSTY. oblast za čelním panelem pomocí hadříku, mohli by 
Navštivte naše webové stránky, kde si stáhnete šablonu by jste poškodit přední objektiv. Nechte ji uschnout. NÍZKÝ SIGNÁL Wi-Fi
čelní desky, kterou můžete použít k přizpůsobení - Zkontrolujte vzdálenost mezi Vaším mobilním telefonem a
vlastního loga týmu. 37) IPX4 VODĚODOLNOST ukazatelem.
Jednoduše přidejte požadovanou šablonu a vytiskněte ji. Ukazatel Gametime Scoreboard splňuje normy - Vypněte přístroj a opět o zapněte.
Jakmile ji vytisknete, ořízněte ji, zasuňte do odnímatelné IPX4. Díky tomu můžete ukazatel používat - Pokračujte k resetování Wi-Fi modulu, jak je uvedeno v bodě 28.
plastové přihrádky a poté vložte zpět na místo. Nyní venku a přístroj se nepoškodí, pokud se na něj   
budete mít vlastní názvy týmů namísto HOME a GUEST. dostane malé množství vody. NENÍ MOŽNÉ SE PŘIPOJIT K Wi-Fi UKAZATELE

Doporučujeme přikrýt přístroj pokud prší, jelikož - Nakonfigurujte opět Wi-Fi nastavení na mobilním telefonu.
UPOZORNĚNÍ silný déšť by mohl přístroji způsobit potíže. - Vypněte ukazatel a znovu jej zapněte.
Jakmile máte čelní desky odstraněné, ujistěte se, aby - Pokračujte k resetování Wi-Fi modulu, jak je uvedeno v bodě 28.
nic nespadlo do otvoru a nedošlo tak k poškození UPOZORNĚNÍ - Odpojte přístroj a znovu jej zapojte do sítě.
přístroje, jinak nebudete moci vložit čelní desky zpět. Normy IPX4 jsou splněny pokud jsou boční dvířka 
Jakmile jsou čelní desky odstraněné, nedotýkejte se pořádně uzavřeny, aby se tak předešlo vniknutí vody   PŘÍSTROJ NEFUNGUJE
předních objektivů, aby nedošlo k poškození přístroje do přístroje. Pokud je přístroj zapojený do elektřiny a   - Odpojte přístroj od sítě a znovu jej připojte
a ovlivnění IPX4 vodní odolnosti přístroje. dostane se na něj voda, může dojít k jeho poškození.  - Stiskněte a podržte tlačítko PLAY/PAUSE po dobu 8 sekund
Vytáhnutím objektivů by mohlo dojít k jejich poškození a NEPOUŽÍVEJTE ZAPOJENÝ PŘÍSTROJ   pro obnovení továrního nastavení.
poškození vrstev, které zobrazují LED na slunečním POBLÍŽ VODY NEBO POKUD NA PŘÍSTROJ PRŠÍ.
světle.


