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RICOH 0-RC1
Návod k použití dálkového počasí odolného ovládání 0-RC1

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu, před použitím pročtěte si nejprve návod.

Upozornění k bezpečnosti
Ačkoliv byla tomuto produktu věnována péče s ohledem na bezpečnost při jeho 
používání, věnujte prosím zvláštní pozornost položkám označeným následujícími 
symboly.

 ⚠ Varování 
Tento symbol znamená, že pokud nebudou dodrženy uvedené pokyny, může 
dojít k vážným poraněním uživatele.

 ⚠ Upozornění  
Tento symbol indikuje, že pokud nebudou dodrženy uvedené pokyny, může 
dojít k menším nebo středním poraněním uživatele nebo škodám na zařízení.

 ⚠ Varování
• Produkt nerozebírejte ani nijak neupravujte. Můžete způsobit jeho nefunkčnost nebo 

jej jinak poškodit. 

• Jestliže bude z produktu vycházet  dým nebo neznámý zápach, ihned jej přestaňte 
používat. Konzultujte s vaším nejbližším servisním centrem. Pokud byste pokračovali 
v jeho používání může dojít k jeho samovznícení nebo elektrickému šoku.

 ⚠ Upozornění 
• Produkt chraňte před silnými nárazy a pády na tvrdé povrchy.  Mohlo by dojít k poškození 

produktu a jeho nefunkčnosti. 

Názvy částí

Spoušť   Vysílač

Tlačítko   Očko na řemínek

Tlačítko 

Použití
Pro aktivaci dálkového spuštění nastavte fotoaparát do pohotovostního režimu a zamiř-
te vysílač dálkového ovládání směrem k přijímací části na fotoaparátu.

Operace s tlačítky  a  jsou k dispozici jen u vybraných modelů. 

 ⚠ Tento produkt je obecně voděodolný, pro běžné každodenní používání. 
Nepoužívejte jej pod vodou a nevystavujte jej tlakové vodě.

• Produkt nerozebírejte ani nemodifikujte, jeho voděodolné vlastnosti mohou 
být nenávratně poškozeny.

• Produkt nevhazujte do ohně, mohlo by dojít k explozi.
• Uchovávejte mim dosah dětí.  Pokud dojde k náhodnému spolknutí, 

vyhledejte ihned lékařskou pomoc. 

Hlavní specifikace
• Počet použitelných transmisí: cca. 50 000 krát (baterii nelze vyměnit)

• Externí rozměry: cca. 32 (š) x 56 (d) x 8.5 (h) mm

• Hmotnost: cca. 13 g

• Podporované fotoaparáty: digitální SLR a digitální fotoaparáty s pod-
porou režimu dálkového ovládání vyrobené po roce 2010.

Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.


