Modell: R02020

Magyar

A fotózás élvezetének
új módja
●●A termék webhelye
A termékkel kapcsolatos legújabb információkért és hasznos
tanácsokért látogasson el a következő webhelyre:
https://theta360.com/en/

●●Támogatási információk
A támogatási információkat és a jótállási feltételek teljes
változatát a következő oldalon találja:
https://support.theta360.com/en/

●●Használati útmutató
A termék használatával kapcsolatos utasításokat
a használati útmutatóban találja:
https://support.theta360.com/en/manual/

●● A Facebook, a Facebook embléma és az „f” embléma a Facebook, Inc.
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
●● A Twitter, a Twitter embléma, a Twitter „t” embléma és a kék Twittermadár a Twitter, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban
és más országokban.
●● A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
●● A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
●● Az USB Type-C az USB Implementers Forum védjegye.
●● A jelen útmutatóban használt képek, illusztrációk és képernyőképek
eltérhetnek a valóságtól.
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Az alkatrészek neve
Ezt a fényképezőgépet úgy terveztük, hogy könnyen
lehessen használni, és egyszerűen lehessen felvételeket
készíteni a környező világról.
Először érdemes megismerni az alkatrészei nevét
és funkcióját.
Objektív
Exponálógomb
Nyomja meg állóképek vagy
videók készítéséhez.

Hangszóró
Mikrofon
Fényképezőgép
állapotjelző lámpája
Világít, amikor felvétel
kezdeményezhető.

OLED-kijelző
Megjeleníti a felvételi
információt, akkumulátor
töltési szintjét stb.

USB-aljzat
(USB Type-C)

Hordszíj tartófüle

Lehetővé teszi az egyéb
készülékekhez való
csatlakoztatást a mellékelt
USB-kábellel.

Állványrögzítő
csavar helye

●● A fényképezőgép használata előtt töltse fel az akkumulátort azzal, hogy
a készüléket a mellékelt USB-kábellel egy számítógéphez csatlakoztatja.
Az akkumulátor töltési szintje ellenőrizhető az OLED-kijelzőn.
●● Az objektív körüli részt óvatosan kezelje. Amikor nem használja
a fényképezőgépet, mindig tárolja a mellékelt puha tokjában.
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Mikrofon
Bekapcsolásjelző lámpa
Kéken ég, amikor a fényképezőgép
be van kapcsolva.

Főkapcsoló
Lenyomása és nyomva tartása kiés bekapcsolja a fényképezőgépet.
A gomb lenyomása alvó módba állítja
a fényképezőgépet.

Vezeték nélküli kapcsolat gombja
Bekapcsolja a vezeték nélküli
hálózat módot.
Lenyomása és nyomva tartása kiés bekapcsolja a Bluetooth® funkciót.

Módválasztó gomb
Átkapcsolja a képkészítési módot.
Lenyomása és nyomva tartása futtatja
és leállítja a fényképezőgépre telepített
beépülő modulokat.

Funkciógomb
Átváltja a felvétel funkciót normál felvétel és önidőzítéses
felvétel között. Ha a Saját beállításokat regisztrálta
az alapalkalmazással, a felvétel funkciót átválthatja
a Saját beállítások felvétel pontjánál is.
Lenyomása és nyomva tartása esetén váltogatja
az OLED-kijelzőn megjelenített információt.

●● A módválasztó gomb és a funkciógomb együttes lenyomása
és nyomva tartása esetén az OLED-kijelző és a lámpák kikapcsolnak,
illetve a zárhang elnémul. A főkapcsolótól és az exponálógombtól eltérő
gomb lenyomása esetén a készülék kikapcsolja az állapotot.
●● A vezeték nélküli hálózat gomb és a funkciógomb együttes lenyomása
és nyomva tartása esetén az OLED-kijelzőn megjelenik a fényképezőgép
firmware verziója. A főkapcsolótól és az exponálógombtól eltérő gomb
lenyomása esetén az OLED-kijelző visszatér a normál kijelzési módhoz.
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●●A fényképezőgép bekapcsolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót
kb. 1 másodpercig. Az egyes lámpák világításba kezdenek.
Amikor a lámpák világítanak, megkezdheti a felvételkészítést.

●●Az OLED-kijelzőn megjelenített információ
Az OLED-kijelzőn megjelenített információt a funkciógomb
lenyomásával és nyomva tartásával válthatja az alapadatok
kijelzése és a felvételi információ kijelzése között.
A felvételi információ kijelzése módban a felvételkészítési
beállítások láthatók, ilyen például az expozíciós mód.

Kommunikációs
állapot
Képkészítési
mód

Példa alapadatok kijelzésre:
Állókép
készítése

Videó készítése

Élő videoátvitel

Példa felvételi információ kijelzésre:
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Önidőzítő/beépülő
modulok állapota
Akkumulátor
töltési szintje
Rögzíthető
állóképek
száma/rögzíthető
videó ideje

Alkalmazás letöltése
Ez a fényképezőgép kiváló képeket készít. A fotózáshoz
használhat egy okostelefonos alkalmazást, és a képeket
közvetlenül az okostelefonon is elkészítheti, megtekintheti
és megoszthatja.
Töltse le az okostelefonjával kompatibilis alapalkalmazást.

A rögzített állóképek és videók szerkesztésére is elérhető
egy alkalmazás.
https://support.theta360.com/en/download/
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Csatlakozás
okostelefonhoz a vezeték
nélküli hálózaton keresztül
Ha a fényképezőgép vezeték nélküli hálózat révén egy
okostelefonhoz csatlakozik, az okostelefonjával távolról
készíthet képeket és videókat, megtekintheti az elkészült
képeket és videókat, illetve módosíthatja a funkciók beállításait.
Kapcsolja be a fényképezőgépet, majd nyomja meg
a vezeték nélküli hálózat gombot a vezeték nélküli hálózat
bekapcsolásához. (
animáció jelenik meg az OLED-kijelzőn.)
Ezt követően kapcsolja be a Wi-Fi™ funkciót az
okostelefonon. Indítsa el az okostelefon alapalkalmazását,
érintse meg a(z)
lehetőséget, és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat. (A vezeték nélküli hálózathoz való
sikeres csatlakozás esetén a(z)
világít.)
A kapcsolat kézi létrehozásakor az okostelefon Wi-Fi™beállításaiban válassza ki a fényképezőgép SSID-jét, majd
adja meg a jelszót.
A fényképezőgép SSID-je és jelszava megegyezik
a készülék aljára nyomtatott sorozatszámmal.
Jelszó (ebben az esetben 00001017)
YN 00
001017

SSID THETA + sorozatszám + .OSC
(ebben az esetben THETAYN00001017.OSC)

●● A jelszót megváltoztathatja az okostelefonon.
●● A jelszó inicializálható a vezeték nélküli hálózat
gomb és a módválasztó gomb együttes
lenyomásával és nyomva tartásával bekapcsolt
készülék mellett.
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Csatlakozás okostelefonhoz
a Bluetooth® technológiával
Ha a fényképezőgépet Bluetooth®-kapcsolattal
csatlakoztatja okostelefonhoz, ezzel távolról készíthet
állóképeket és videókat, illetve módosíthatja a funkciók
beállításait.
Kapcsolja be a Bluetooth® funkciót az okostelefonon,
és csatlakoztassa a fényképezőgépet vezeték nélküli
hálózaton.
Ezt követően indítsa el az okostelefon alapalkalmazását,
válassza ki a [Beállítások]  [Fényképezőgép Bluetooth
beállításai]  [Fényképezőgép Bluetooth funkciójának
a bekapcsolása] lehetőséget.
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Állóképek és videók
felvétele és megtekintése
●●Képkészítési mód átkapcsolása
Nyomja meg a módválasztó gombot a képkészítési
mód átváltásához.
Az OLED-kijelzőn megjelenik a(z)
vagy a(z)
szimbólum állókép készítési mód vagy videokészítési
mód esetén.

●●Állóképek és videók készítése
Állóképeket és videókat készíthet a fényképezőgépről vagy
az okostelefonról.
Állóképek és videók készítéséhez a fényképezőgépről
nyomja meg az exponálógombot.
Állóképek és videók okostelefonról való készítéséhez
nyomja meg az okostelefonjához készült alapalkalmazás
felvétel képernyőjén található exponálógombot.

●●Állóképek és videók megtekintése
Az okostelefonos alapalkalmazással megtekintés
céljából elküldheti az elkészített állóképeket és videókat
az okostelefonra. Ezenkívül megtekintheti az okostelefonra
korábbiakban elmentett állóképeket és videókat is.
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Élő videoátvitel
●●Alkalmazások telepítése számítógépre
Telepíteni kell egy élő videoátviteli alkalmazást és egy
lejátszóprogramot.
Telepítse az alkalmazásokat a telepítőablakukban megjelenő
utasításokat követve.

●●Az élő videoátviteli mód aktiválása
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez
az USB-kábellel, és az élő videoátviteli mód aktiválásához
nyomja meg a módválasztó gombot.
( látható az OLED-kijelzőn.)
Miután a fényképezőgépet az USB-kábel a számítógéphez
csatlakoztatta, egy lejátszóprogrammal megtekintheti
a fényképezőgépen tárolt videókat.

●● Élő videoátviteli módban nem lehet használni az exponálógombot,
mivel a fényképezőgép folyamatosan közvetíti a videót
az USB-csatlakozón keresztül.
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Megosztás közösségi
oldalakon
A fényképezőgéppel készített állóképeket megoszthatja
a közösségi oldalakon, például a Twitteren és a Facebookon.
Az okostelefonos alkalmazás képmegjelenítési képernyőjén
koppintson a „Megosztás” gombra.
Ezután adja meg annak a szolgáltatásnak a beállításait,
ahol meg szeretné osztani a képet, majd kattintson a [Kész]
gombra. Ekkor feltölti a képet.

●● Az adott szolgáltatások használatához a megfelelő fiókkal kell
rendelkeznie.
●● Ha a képeket számítógépen szeretné megtekinteni és megosztani,
a kapcsolódó utasításokat a használati útmutatóban találja:
https://support.theta360.com/en/manual/
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A funkciók kiterjesztése
A fényképezőgépre telepített beépülő modulokkal
különleges módokon is használhatja a fényképezőgépet.

●●Beépülő modul futtatása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a módválasztó gombot
bekapcsolást követően, így futtathatja a fényképezőgépre
telepített beépülő modult. (
látható az OLED-kijelzőn.)
A beépülő modul leállításához nyomja meg újra és tartsa
lenyomva a módválasztó gombot.

●●Váltás a beépülő modulok között
Amennyiben a fényképezőgépen több telepített beépülő
modul található, a módválasztó gomb megnyomásakor
és nyomva tartásakor megjelenik a beépülő modul
kijelölési képernyő.

●● Alapértelmezett módon futtathatja az USB-adatátvitelhez
készült beépülő modult. Új funkciók használatához telepítsen
a fényképezőgépre új beépülő modult.
A beépülő modulok használata és telepítése ügyében lásd
a használati útmutatót.
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Fontos üzenet
a vásárlók számára
●●Figyelmeztetés a használattal kapcsolatban
●● Az objektívet óvatosan kezelje, mivel a lencséi üvegből készültek.
Amikor nem használja, tárolja a mellékelt puha tokban.
●● Az akkumulátort töltse fel úgy, hogy a mellékelt USB-kábellel egy
számítógéphez csatlakoztatja. (Ne használjon más USB-kábelt.)
●● Ha elosztóval vagy más USB-eszközzel használja, előfordulhat hogy
nem fog megfelelően töltődni.

●●Szerzői jog
A szerzői jog tulajdonosának beleegyezése nélkül tilos a szerzői jog által
védett dokumentumokat, magazinokat, zenéket és más anyagokat másolni
vagy módosítani a személyes, otthoni vagy más korlátozott használat
kivételével.

●●Szoftver licencfeltételei
Ez a termék különféle licencfeltételekkel rendelkező szoftvert tartalmaz.
Részletek ügyében megtekintheti az erre vonatkozó információt az
okostelefonhoz készült alapalkalmazás [Beállítások] → [Fényképezőgép
beállítások] → [Fényképezőgép licenc] részében.

●●HEVC/AVC szabadalomportfolió licence
A jelen termék licence a HEVC/AVC szabadalomportfóliónak megfelelően
magáncélú és nem kereskedelmi célú tevékenységet folytató felhasználó
számára biztosított a következő műveletekre:
(i)	videofelvételek kódolása a HEVC/AVC szabványnak megfelelően
(az így kódolt videókat a továbbiakban „HEVC-/AVC-videó” névvel jelöljük);
(ii)	magáncélú tevékenységet folytató felhasználó által felvett HEVC-/AVCvideók vagy a HEVC-/AVC-videók készítésére licenccel rendelkező
partner által biztosított HEVC-/AVC-videó dekódolása.
Semmilyen más használatra nem biztosítunk licencet, ideértve a hallgatólagos
licenceket is.
Részletes információkért forduljon az MPEG LA, LLC szervezethez.
Lásd a http://www.mpegla.com weboldalt.
* A HEVC támogatása a jövőben várható.
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●●Újratölthető akkumulátor
●● Az akkumulátor jellemzői miatt alacsony hőmérsékleti körülmények
között az akkumulátor üzemideje csökkenhet még teljesen feltöltött
állapotában is.
●● Magas hőmérsékleti körülmények között a készülék automatikusan
kikapcsolhat, hogy védje az akkumulátort. Ugyanez vonatkozik
a készülék tárolására is, ezért nem javasolt a készüléket alacsony vagy
magas hőmérsékleten tárolni. A javasolt tárolási hőmérséklet 20 °C.
●
● Előfordulhat, hogy alacsony vagy magas hőmérsékleten az útmutatóban
megadott időnél tovább tart az akkumulátor feltöltése. Azt javasoljuk
hogy az akkumulátort 10 °C és 40 °C fok közötti környezeti
hőmérsékleten töltse fel.

●●Vezeték nélküli hálózat
●● A használható frekvenciasávok országonként változnak. A vezeték
nélküli hálózati funkciót csak abban az országban használja, amelyben
a készüléket vásárolta.
●● Az 5 GHz-es sáv bizonyos országokban tiltott. Az 5 GHz-es sáv
használatakor tartsa be a helyi törvényeket és szabályozásokat.
●● Ez a termék csak az 5 GHz-es sáv W52 csatornáit (36ch–48ch) használja.
(Az 5 GHz-es sávot támogató vezeték nélküli hálózati berendezés
az alábbi jelzések valamelyikével rendelkezik a készülék alján.)
5 GHz (W52):
Csak beltéri használatra
Japánban kizárólag beltéri használatra, kivéve 5,2 GHz-es
nagy teljesítményű alapállomáshoz csatlakoztatás esetén.

Rádiózavar
Ha ezt a terméket más elektromos berendezések közelében használják,
ez károsan befolyásolhatja mindkettő működését. A zavar jelentkezése
különösen akkor valószínű, amikor a fényképezőgépet egy rádió- vagy
tévékészülék mellett használja. Ilyen esetekben kövesse az alábbi lépéseket:
●● Vigye minél távolabb a fényképezőgépet a rádió- vagy tévékészüléktől
vagy más eszköztől.
●● Módosítsa a rádió- vagy tévékészülék antennájának állását.
●● Csatlakoztassa a készülékeket külön konnektorokba.

●●A fényképezőgép kiselejtezése
A fényképezőgép beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik,
ezért a kiselejtezéséhez küldje a legközelebbi szervizközpontba.
Azt javasoljuk hogy előtte töröljön minden adatot a beépített memóriából.
Tilos a jelen dokumentumot részben vagy egészben jogosulatlanul másolni.
© 2019 RICOH COMPANY, LTD.
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Biztonsági óvintézkedések
●●Figyelmeztető szimbólumok
A jelen dokumentumban és a terméken használt különféle szimbólumok célja
megelőzni az önt vagy más embereket fenyegető sérüléseket és az anyagi
károkat. A szimbólumok és ezek magyarázata alább látható.

Veszély
Vigyázat
Figyelem

Ez a szimbólum olyan dolgokat jelöl, amelyek
figyelmen kívül hagyása vagy hibás kezelése
valószínűleg halálhoz vagy súlyos sérüléshez
vezet.
Ez a szimbólum olyan dolgokat jelöl, amelyek
figyelmen kívül hagyása vagy hibás kezelése
halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
Ez a szimbólum olyan dolgokat jelöl, amelyek
figyelmen kívül hagyása vagy hibás kezelése
sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

●●Példa a figyelmeztetésekre
A
szimbólum arra figyelmezteti, hogy egy bizonyos
műveletet végre kell hajtania.
A
szimbólum a tiltott műveletekre figyelmezteti.
A
szimbólum más szimbólumokkal kombinálható,
így jelezve, hogy egy bizonyos művelet tiltott.
●● Példák
Ne érintse meg!
Ne szedje szét
A készülék biztonságos használatához tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

Veszély
●● Ne próbálja meg szétszedni, megjavítani vagy módosítani
a készüléket. A benne található nagyfeszültségű
áramkörök súlyos áramütést okozhatnak.
●● Ha a készülék használatakor szokatlan jelenséget,
például furcsa szagot, füstöt vagy túlmelegedést észlel,
azonnal hagyja abba a készülék használatát, és a javítás
érdekében vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
márkakereskedéssel vagy szervizközponttal.
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Vigyázat
●● Ha valamilyen fémtárgy, folyadék vagy más idegen
tárgy kerül a készülékbe, azonnal kapcsolja ki, és vegye
fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal.
Ha a készülék sérült vagy hibásan működik,
ne használja tovább.
●● A készüléket gyerekektől elzárt helyen tárolja. A gyerekek
nem értik a Biztonsági óvintézkedések és Figyelmeztetés
a használattal kapcsolatban részekben található
utasításokat, ami balesethez vezethet.
●● Ha a készülék belső alkatrészei hozzáférhetők
válnak annak leejtése vagy károsodása következtében,
ne érintse meg azokat, mivel áramütés érheti.
Ha a készülék sérült, vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi márkakereskedéssel vagy
szervizközponttal.
●● Ne használja a készüléket gyúlékony gázok, gázolaj,
benzin, hígító vagy más hasonló anyagok közelében,
hogy megelőzze a robbanások, tűz és égések veszélyét.
●● Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol tiltott
vagy korlátozott a fényképezőgépek használata,
mivel ez katasztrófához vagy balesethez vezethet.
●● Ne használja, ne tárolja és ne hagyja a készüléket forró
helyen, például nyílt láng közelében, a tűző napon vagy
a napon álló autóban, különben a készülék felrobbanhat,
ami tűzhöz vagy sérüléshez vezethet.
●● Ha az akkumulátor töltése nem ér véget a megadott időn
belül, állítsa le a töltést.
●● Soha ne tegye az akkumulátort mikrohullámú sütőbe vagy
nagynyomású tartályba.

Figyelem
●● Az akkumulátorból szivárgó folyadék égést okozhat.
Ha megérintette a folyadékot, azonnal mossa le vízzel.
(Ne használjon szappant.) Vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi szervizközponttal, és ha a készülék
sérült vagy hibásan működik, ne használja tovább.
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●● Ne engedje, hogy a készülék nedves legyen, és ne
működtesse nedves kézzel, mivel ezek áramütést okozhatnak.
●● Ne használja kendőbe vagy más anyagba csavarva,
mivel ez tüzet okozhat.
●● Ne zárja rövidre az érintkezőtűket, mivel ez tüzet okozhat.
●● Ne használja nedves helyen, például konyhában, ahol
olajos párának és vízgőznek van kitéve. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat.
●● Ha a készülék külseje bepiszkolódik, törölje le száraz,
puha kendővel, például szemüvegtörlővel vagy alaposan
benedvesített kendővel. Ne használjon oldószereket,
mivel ezek károsíthatják a termék külső felületét.

Szabályozásoknak való megfelelésről
szóló nyilatkozatok
Az Egyesült Államokban élő felhasználók
MEGFELELÉSRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT
Termék neve: RICOH THETA Z1
Modell: R02020
Ez a készülék megfelel az FCC előírások 15. fejezetében írottaknak.
A működésére az alábbi két feltétel vonatkozik:
(1) Ez a készülék nem okozhat zavaró interferenciát.
(2) Ennek a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie,
beleértve a készülék nem megfelelő működését okozó interferenciát is.
Felelős fél: RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION
Cím: 5 Dedrick Place, West Caldwell, N.J. 07006
Telefonszám: 800-877-0155
Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet kifejezetten nem hagyott jóvá a felelős
fél, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés használatára.

●●FCC előírások 15. fejezete, B alrész, B osztály
A berendezés tesztelése során bebizonyosodott, hogy megfelel az FCC előírások 15.
fejezetében megadott, B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a
határértékeket úgy tervezték meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia
ellen a lakókörnyezetben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és
sugározhat, és ha nem a használati útmutatónak megfelelően telepítik és használják, akkor
káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy
nem lép fel interferencia egy adott telepítésnél.
Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben,
amit a készülék ki -és bekapcsolásával lehet meghatározni, akkor a felhasználó
az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével próbálja meg elhárítani:
●● Fordítsa el vagy helyezze át az antennát.
●● Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
●● Csatlakoztassa a berendezést egy másik aljzathoz, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
●● Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.
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●●FCC előírások 15. fejezete, C alrész,
FCC előírások 15. fejezete, E alrész

Az adót nem lehet más antenna vagy adó mellé helyezni vagy vele együtt
működtetni.
A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nem mutatható ki összefüggés
a gyengeáramú vezeték nélküli készülékek használata és bármilyen egészségügyi
probléma között. Ugyanakkor az sem bizonyított, hogy ezek a gyengeáramú
vezeték nélküli készülékek teljesen biztonságosan használhatók. Használat közben
a gyengeáramú vezeték nélküli készülékek kismértékű rádiófrekvenciás (RF) energiát
bocsátanak ki a mikrohullámú tartományban. Míg a nagymértékű rádiófrekvenciás
energiának (a szövetek felmelegítése által) lehetnek egészségügyi hatásai, a kismértékű
rádiófrekvenciás energiával történő, hőhatással nem járó kibocsátásnak nincsenek
ismert nemkívánatos egészségügyi hatásai. A kismértékű rádiófrekvenciás energiával
történő érintkezést számos vizsgálat során kutatták, és úgy találták, hogy semmilyen
élettani hatása nincs. Néhány vizsgálat ugyan utalt arra, hogy előfordulhatnak bizonyos
élettani hatások, ezt azonban további kutatások nem erősítették meg. A vonatkozó
tesztek során megállapítást nyert, hogy az R02020 megfelel az FCC nem ellenőrzött
környezetre vonatkozó rádióhullám-sugárzást szabályozó határértékekkel kapcsolatos
előírásainak, illetve megfelel az FCC rádióhullámoknak (RF) való kitettséget szabályozó
iránymutatásainak.

Kanadában élő felhasználók
Az Innovation, Science and Economic
Development Canada (ISED) szabályozásainak
való megfelelésre vonatkozó tájékoztató
A készülék engedélymentes jeladó(ka)t/vevőkészüléke(ke)t tartalmaz, amelyek
megfelelnek az Innovation, Science and Economic Development Canada szervezet
engedélymentes RSS-(ek)re vonatkozó előírásainak. A működésre az alábbi két feltétel
vonatkozik:
1. Ez a készülék nem okozhat zavaró interferenciát.
2. Ennek a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve
a készülék nem megfelelő működését okozó interferenciát is.
A készülék a 2,4 GHz-es sávban az 1ch–11ch csatornákat használja.
Az 5150–5250 MHz-es sáv csak beltérben használható.
A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nem mutatható ki összefüggés
a gyengeáramú vezeték nélküli készülékek használata és bármilyen egészségügyi
probléma között. Ugyanakkor az sem bizonyított, hogy ezek a gyengeáramú
vezeték nélküli készülékek teljesen biztonságosan használhatók. Használat közben
a gyengeáramú vezeték nélküli készülékek kismértékű rádiófrekvenciás (RF) energiát
bocsátanak ki a mikrohullámú tartományban. Míg a nagymértékű rádiófrekvenciás
energiának (a szövetek felmelegítése által) lehetnek egészségügyi hatásai, a kismértékű
rádiófrekvenciás energiával történő, hőhatással nem járó kibocsátásnak nincsenek
ismert nemkívánatos egészségügyi hatásai. A kismértékű rádiófrekvenciás energiával
történő érintkezést számos vizsgálat során kutatták, és úgy találták, hogy semmilyen
élettani hatása nincs. Néhány vizsgálat ugyan utalt arra, hogy előfordulhatnak bizonyos
élettani hatások, ezt azonban további kutatások nem erősítették meg. A vonatkozó
tesztek során megállapítást nyert, hogy az R02020 megfelel az ISED nem ellenőrzött
környezetre vonatkozó rádióhullám-sugárzást szabályozó határértékekkel kapcsolatos
előírásainak, illetve megfelel az ISED rádióhullámoknak (RF) való kitettséget szabályozó
RSS-102 szabványának.
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Európában élő felhasználók
Megjegyzés az EGT tagállamaiban
élő felhasználók számára
Gyártó
Név
Cím

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.
1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo
143-8555, JAPÁN

Importőr
Név
RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.
Cím	Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert Schuman - B.P. 70102,
94513 Rungis Cedex, FRANCIAORSZÁG
Működési frekvenciasáv
2400–2483,5 MHz / 5150–5250 MHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény
17 dBm EIRP

● Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat
Ez a termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU
irányelv alapvető követelményeinek és előírásainak.
A CE megfelelőségi nyilatkozat a következő oldalon tekinthető meg:
https://support.theta360.com/en/ce_docs/
Itt ki kell választani a megfelelő terméket.
AT
BE
BG
CY
CZ
DK

EE
FI
FR
DE
EL
HU

IE
IT
LV
LT
LU
MT

NL
PL
PT
RO
SK
SI

ES
SE
IS
LI
NO

CH
HR
MK
TR
ME
RS

● A fent felsorolt országokban ne használja a vezeték nélküli hálózat
5 GHz-es sávját (W52). Ezekben az országokban tiltott a W52 kültéri
használata. Helyette kültéren használja a 2,4 GHz-es sávot.
● Az 5 GHz-es sávban a termék frekvenciasávja a 5150–5250 MHz (W52)
tartományra korlátozott.

Thaiföldön élő felhasználók
Ez a telekommunikációs berendezés megfelel az NTC követelményeinek.
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Információk a felhasználó számára az elektromos
és elektronikus berendezésekkel kapcsolatban
Azokra a felhasználókra, akik olyan országokban élnek,
ahol ez a szimbólum megjelenik, vonatkoznak az e-hulladékok
gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos helyi előírások.

Termékeink kiváló minőségű alkatrészeket tartalmaznak, amelyek
megkönnyítik az újrafelhasználást.
Termékeinek és termékeink csomagolásán az alábbi szimbólum található.
Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a terméket nem szabad
a háztartási hulladékgyűjtőbe tenni. Külön kell selejtezni
a megfelelő gyűjtési és visszaküldési rendszereken keresztül.
Ezeknek az utasításoknak a betartásával biztosíthatja a termék
megfelelő kezelését, és csökkentheti a környezetet és emberi
egészséget érő káros hatásokat, amelyet a nem megfelelő kezelés okozhat.
A termékek újrafelhasználása segít megőrizni a természetes erőforrásokat
és védeni a környezetünket.
A termék gyűjtésére és újrafelhasználására vonatkozó információkért
vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, a helyi
márkakereskedéssel vagy az értékesítési/szolgáltatási képviselettel.

Minden más felhasználó
A termék kiselejtezéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal,
azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, a helyi márkakereskedéssel
vagy az értékesítési/szolgáltatási képviselettel.
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Jótállás
1. Hogyha a termék a jótállási ideje alatt meghibásodik, ingyenesen
megjavítjuk. Ehhez vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
márkakereskedéssel vagy szervizközponttal. A termék eljuttatásának
költségét a legközelebbi márkakereskedéshez vagy szervizközponthoz
az ügyfélnek kell viselnie.
2. Az alábbi esetekre nem vonatkozik a jótállás akkor sem, ha jótállási időn
belül következnek be:
(1) a termék helytelen használata miatt fellépő meghibásodás
(pl. a használati útmutatótól eltérő használat);
(2) a nem az általunk kijelölt szakember által végzett javítás, módosítás
vagy szétszerelés miatt fellépő meghibásodás;
(3) külső tényezők – például tűz, természeti katasztrófa, geológiai
esemény, villámlás vagy túlfeszültség – okozta meghibásodás;
(4) nem természetes okok – például folyadékban (eső, üdítő, alkoholos
ital) áztatás vagy merítés, só, leejtés, ütés, nyomás, homok vagy por
bejutása – miatt bekövetkező meghibásodás;
(5) a nem megfelelő – a használati útmutatóban leírtaktól eltérő
körülmények közötti – tárolás, penészesedés vagy nem megfelelő
gondozás miatt fellépő meghibásodás;
(6) a kereskedő nevét és a vásárlás dátumát tartalmazó vásárlási
bizonylat hiánya.
3. A jelen jótállás csak az egységre vonatkozik, a tartozékokra, így például
a puha tokra nem.
4. A belső memóriában tárolt adatokra nem tudunk garanciát vállalni.
Mielőtt javítani küldené a fényképezőgépet, mentsen le róla
minden adatot.
5. A Ricoh nem vállal felelősséget a fényképezőgép használatával
kapcsolatos semmilyen kárért, ideértve az adatok, lehetőségek,
nyereség, költségtérítés vagy harmadik felek felé történő fizetés
elvesztését, illetve bármilyen más közvetlen, közvetett vagy másodlagos
veszteségért, függetlenül attól hogy a kár a jótállási időszakban
következik-e be.
6. A fényképezőgéppel kapcsolatos különleges kérések – például
az alkatrészek ellenőrzése és a részletes átvizsgálás – költségét
az ügyfélnek kell megfizetnie a jótállási időszak alatt is.
7. Ez a jótállás csak abban az országban érvényes, ahol a terméket
vásárolták. Ha a javítás külföldön válik szükségessé, várja meg,
amíg visszaérkezik a vásárlás országába, és ott adja be javításra.
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Szigorúan tilos a jelen dokumentumot részben vagy
egészben jogosulatlanul másolni.
A jelen dokumentum tartalma értesítés nélkül változhat.
© 2019 RICOH COMPANY, LTD.
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