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Felicitări pentru achiziționarea noii dumneavoastră camere SIONYX Aurora Night Vision! Să începem

1.2  Încărcarea bateriei

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți după despachetarea camerei este să încărcați bateria. Încărcați 
bateria prin portul USB.

Pentru a încărca bateria:

1. Asigurați-vă că camera este în modul OPRIT.

Capitolul 1.  Noțiuni de Bază

2. Scoateți vizorul trăgând în jos butonul de eliberare a vizorului.

3. Trageți vizorul drept afară.

4. Glisați bateria în slotul pentru baterie.
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Capitolul 1.  Noțiuni de Bază

5. Introduceți cablul Micro USB în portul USB al camerei.

6. Conectați camera la un computer pornit folosind cablul Micro USB furnizat.

O lumină verde apare și clipește lent în timpul procesului de încărcare. Când bateria este complet 
încărcată, lumina se va stinge.

Notă: va dura aproximativ 2-3 ore pentru a încărca bateria la 100% și va dura aproximativ 2 ore de filmare.
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Capitolul 1.  Noțiuni de Bază

1.2.1 Scoaterea bateriei

1. Deschideți vizorul trăgând în jos butonul de eliberare a vizorului.

2. Trageți vizorul drept afară.

1.2.2  Vizualizarea încărcării bateriei

Pentru a vedea încărcarea rămasă a bateriei, rotiți selectorul de setări la Foto, Video, Buclă sau WiFi/Setări.

Pictograma indicatorului bateriei este în partea dreaptă jos a ecranului.
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3. Apăsați clapeta din partea stângă a bateriei și glisați bateria afară. Glisați vizorul
înapoi în slotul său.
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Capitolul 1.  Noțiuni de Bază

1.3.1 Prezentare generală a butonului
Butonul de declanșare

(O singură fotografie, pornire/oprire video)

Setari avansate 
(Zoom, câștig etc.)

Inel de scenă
(Zi, amurg, noapte)

Modul Power/Camera 
(Fotografie, Video, Buclă, 
Redare, Setări)

Inel de focalizare

1.3.2  Setări Apelează

Selectorul de setări pornește și oprește camera și setează modul camerei.

• Oprire

• Fotografie

• Video

• Buclă

• Redare

• WiFi/Setări

1.3  Vizualizarea modurilor și setărilor camerei

Iată o prezentare generală a butoanelor camerei.
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Capitolul 1.  Noțiuni de Bază

1.3.3 Vizor

Vizorul electronic (EVF) conține un meniu și un sistem de control pentru cameră. Pe partea dreaptă a EVF se 
află cadranul dioptric. UTILIZAȚI ACEST ACEST PENTRU A FOCALIZA PE OCHIUL TĂU ÎNAINTE DE A FOCALIZA 
LENTILELE.

Cadran de Dioptrie

1.3.4  Inel de Scenă

Utilizați inelul pentru scenă pentru a ajusta obiectivul la ora din zi.

1.3.5 Inel de Focalizare

Utilizați inelul de focalizare pentru a regla focalizarea vizual sau după setările de distanță de pe cadran.
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Capitolul 1.  Noțiuni de Bază

1.4 Introducerea cardului Micro SD

Cardul Micro SD conține toate videoclipurile și fotografiile dvs.

Notă: Camera nu vine cu un card Micro SD. Trebuie să achiziționați un Micro SD/Micro SDHC Clasa 10 sau 
UHS-1 cu o capacitate de până la 32 GB. (PRO are o limită de 256 GB)

1. Pentru a introduce cardul Micro SD, scoateți vizorul trăgând în jos butonul de eliberare a vizorului.

2. Trageți vizorul drept afară.

3. Introduceți cardul SD în slotul său și împingeți-l până se blochează. Pentru a-l scoate, împingeți-l din
nou și se va elibera.

4. Glisați vizorul înapoi în slotul său.

Notă: Nu forțați cardul SD în slot sau datele pot fi deteriorate.
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Capitolul 1.  Noțiuni de Bază

WiFi/Setare

1.5  Setarea datei și orei

1. Pentru a seta data și ora, rotiți selectorul Setări în meniul WiFi/Setări.

2. Apăsați SET pentru a accesa meniul WiFi/Setări.

3. Acest avertisment va apărea până când data și ora sunt setate.

4. Comutați în jos la Data și Ora și comutați la dreapta la opțiunile Data și Ora.

5. Puteți fie seta ora prin GPS (NU DISPONIBIL PE TOATE CAMERE) (consultați
"Secțiunea 4.4.1 Setare GPS”. De asemenea, puteți modifica formatul datei și orei
(consultați „Secțiunea 4.4.2 Format”).
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Capitolul 1.  Noțiuni de Bază

Pentru a seta manual data și ora, comutați în jos la Setare Manuală.

1. Rotiți selectorul de setări în poziția WiFi și setări.

2. Comutați în jos la Data și Ora și apoi la dreapta la Setare manuală.

3. Comutați la dreapta la Data și apăsați SET. Data din partea de sus a meniului este acum în modul de modificare.

4. Comutați în sus și în jos pentru a schimba data și apăsați SET. Repetați acești pași pentru a seta Ora.

5. Pentru a seta Formatul datei, comutați la dreapta la Formatul datei și apăsați SET.

6. Selectați Formatul de dată din partea de sus a ecranului. Selectați o opțiune și
apăsați SET. Consultați "Secțiunea 4.4.2 Format”.
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Capitolul 1.  Noțiuni de Bază

7. Comutați în jos la Format oră și apăsați SET și selectați opțiunea dorită în partea de sus a ecranului și
apăsați SET.

8. Comutați la stânga de două ori pentru a ieși în meniul principal și comutați la stânga de două ori
pentru a reveni la meniul principal WIFI/Setări.

1.6  Descărcarea aplicației pentru mobil pentru a vă conecta la camera dvs

Aplicația mobilă funcționează vă permite să vă controlați camera de pe un dispozitiv mobil și să vedeți o 
vizualizare live. Aplicația este disponibilă în App Store și Google Play.

1. Descărcați aplicația mobilă SIONYX Aurora din App Store sau Google Play.
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Capitolul 1.  Noțiuni de Bază

2. Pentru a vă conecta dispozitivul mobil la cameră, rotiți selectorul de setări în modul WiFi/Setări
pentru a accesa meniul.

3. Comutați în jos la WIFI și comutați la dreapta la WIFI Activat și apăsați SET.

4. Ecranul va afișa " Se așteaptă conexiunea WIFI…”

5. Accesați setarea WiFi de pe dispozitivul dvs. mobil:

- dezactivați SERVICIUL BLUETOOTH ȘI CELULAR

- selectați conexiunea WiFi pentru camera SIONYX

- introduceți parola Wi-Fi, " SiOnyx_cam”
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Capitolul 1.  Noțiuni de Bază

Parola se afișează ca CHEIE în vizor.

Odată ce conexiunea WiFi este stabilită, vizorul afișează "Conexiune WIFI stabilită”.

6. Deschideți aplicația mobilă și atingeți numele camerei.

Acum vă aflați pe ecranul de start al aplicației, care se numește Centru media.

Notă: Pentru mai multe informații despre cum să utilizați aplicația mobilă SIONYX Aurora, descărcați ghidul aplicației 
mobile din Centrul nostru de asistență: https://support.SIONYX.com/support/home.
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WiFi/SetareButonul de Declanșare

2.1   Realizarea unei fotografii și înregistrarea unui videoclip

2.1.1  Făcând o Fotografie

1. Pentru a face o fotografie, rotiți selectorul de setări în modul foto.

2. Apăsați butonul declanșator pentru a face o fotografie.

Capitolul 2.  Fotografii și Videoclipuri

2.1.2 Înregistrarea unui Videoclip

1. Pentru a filma un videoclip, rotiți selectorul de setări în modul Video.

2. Apăsați butonul declanșator pentru a porni și opri videoclipul.
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Capitolul 2.  Fotografii și Videoclipuri

Butoane de 
comutare meniu/

funcție

Inel de Focalizare Inel de Scenă

2.1.3  Reglarea Focalizării

Pentru a focaliza o imagine, rotiți inelul de focalizare la stânga și la dreapta.

Notă: Pentru a ajuta la focalizare, estimați distanța la care va avea loc acțiunea din scena dvs. și setați acea distanță în 
metri pe scara de focalizare. De asemenea, puteți activa Focus Peak din meniul Overlay.
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Capitolul 2.  Fotografii și Videoclipuri

2.1.4 Zoom

Pentru a mări și micșora, comutați la stânga și la dreapta. Trei clicuri de comutare 
dreapta vă oferă imagini 1:1.

2.1.5  Setarea compensării expunerii (Câștig)

Compensarea expunerii (sau câștig) reglează luminozitatea și întunericul scenei. Comutați în sus și în 
jos pentru a ajusta compensarea expunerii.

Setarea Compensare expunere/Câștig este situată în partea stângă jos a meniului Vizorului.

Manual de Utilizare Seria Aurora
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Capitolul 2.  Fotografii și Videoclipuri

2.1.6  Inelul Scenei

Camera are setări pentru Noapte, Amurg și Zi:

• Noapte – vedere completă pe noapte (f/1.4)

• Amurg – aproximativ o oră înainte de răsărit și o oră după lumina zilei (f/2.0)

• Ziua – soare sau nori (f/5.6)

2.2 Vizualizarea și ștergerea Fotografiilor și Videoclipurilor

Puteți utiliza funcțiile Mod Redare pentru a vizualiza și șterge fotografii și videoclipuri.

2.2.1 Vizualizarea și mărirea fotografiilor și videoclipurilor

Puteți vizualiza și mări fotografiile și videoclipurile în modul Redare.

1. Rotiți selectorul de setări în modul Redare.

2. Veți vedea cea mai recentă fotografie sau videoclip pe care l-ați filmat.

3. Comutați la stânga și la dreapta pentru a vizualiza fotografiile sau videoclipurile dvs.

4. Puteți mări temporar apăsând lung SET.
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Capitolul 2.  Fotografii și Videoclipuri

2.2.2  Vizualizarea miniaturilor de fotografii și videoclipuri

Puteți vizualiza patru sau nouă miniaturi ale fotografiilor și videoclipurilor în modul Redare.

1.  Rotiți selectorul de setări în modul Redare.

2.  Veți vedea ultima fotografie sau videoclip pe care l-ați filmat.

3.  Comutați în sus de două ori rapid pentru a vizualiza patru miniaturi.

4.  Comutați din nou rapid de două ori pentru a vizualiza nouă miniaturi.

5.  Comutați la stânga și la dreapta pentru a evidenția fotografia sau videoclipul.

6.  Pentru a ieși din modul miniaturi, comutați rapid de două ori în sus.
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Capitolul 2.  Fotografii și Videoclipuri

Dacă decideți să nu ștergeți fotografia sau videoclipul, comutați la stânga și imaginea va reveni la 
cea care are bifa verde. Apăsați SET pentru a elimina bifa.

2.2.3  Redarea videoclipurilor

Vizualizați videoclipuri în modul Redare

1.  Rotiți selectorul de setări în modul Redare.

2.  Comutați la videoclipul pe care doriți să-l redați și apăsați lung SET până când videoclipul începe redarea.

2.2.4  Ștergerea fotografiilor și videoclipurilor

Ștergeți fotografiile și videoclipurile în modul Redare

1.  Rotiți selectorul de setări în modul Redare.

2.  Comutați la fotografia sau videoclipul pe care doriți să îl ștergeți și apăsați SET. O bifă 
verde va apărea în colțul din dreapta jos.

3.  Apăsați lung SET până când apare o imagine de coș de gunoi.

4.  Pentru a șterge fotografia sau videoclipul, apăsați lung SET până când coșul de gunoi 
începe să clipească, apoi eliberați butonul SET. Imaginea sau videoclipul sunt acum șterse.
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Capitolul 2.  Fotografii și Videoclipuri

2.2.5 Ștergerea mai multor fotografii și videoclipuri

Puteți șterge mai multe fotografii și videoclipuri în același timp.

1. Rotiți selectorul de setări în modul Redare.

2. Vizualizați miniaturile fotografiilor sau videoclipurilor dvs., urmând instrucțiunile din "Secțiunea 2.2
Vizualizarea și ștergerea fotografiilor și videoclipurilor” la pagina 29.

3. Comutați la fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le ștergeți.

4. Selectați imaginea și apăsați SET. Veți vedea o bifă verde în colțul din dreapta jos. Faceți acest lucru
pentru fiecare imagine pe care doriți să o ștergeți.

5. Apăsați lung SET până când apare un coș de gunoi.

6. Pentru a continua ștergerea, apăsați lung SET până când coșul de gunoi începe să clipească.

7. Fotografiile sau videoclipurile sunt acum șterse.

Dacă decideți că nu doriți să ștergeți fotografiile sau videoclipurile, comutați la stânga și apare bifa 
verde. Apăsați SET pentru a elimina bifa.
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Capitolul 2.  Fotografii și Videoclipuri

2.3  Fotografii: Setări

2.3.1 Viteza Obturatorului

Viteza obturatorului este durata de timp în care obturatorul este deschis când faceți o fotografie. 
Viteza mai mare a obturatorului lasă mai puțină lumină și reduce mișcarea subiectului. 

Există două setări de declanșare: Auto și Manual. Camera dvs. este setată automat în mod implicit. 
Puteți regla viteza obturatorului.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul foto.

2. Apăsați SET pentru a accesa meniul Camera.

3. Comutați la dreapta pe Obturator la Auto sau Manual.

4. Pentru a seta manual setările declanşatorului, comutaţi în jos la Manual şi la dreapta la vitezele de expunere.

5. Comutați în sus și în jos pentru a parcurge setările pentru viteza obturatorului.

6. Apăsați SET pentru a selecta viteza obturatorului care se potrivește cel mai bine scenei dvs. Puteți
seta viteza obturatorului de la 1/8000 de secundă la 1.5 secunde.

7. Comutați la stânga și apăsați SET pentru a ieși din viteza obturatorului. Viteza obturatorului este
acum vizibilă în partea de jos a ecranului.
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Capitolul 2.  Fotografii și Videoclipuri

2.3.2 Izbucni

Modul Burst vă permite să faceți fotografii consecutive unice la o rată de 10 cadre pe secundă (fps), 5 
fps sau 2.5 fps. Modul Burst este util atunci când capturați fotografii de acțiune.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul foto.

2. Apăsați SET pentru a accesa meniul.

3. Comutați în jos la Burst și apoi la dreapta la opțiuni.

4. Selectați opțiunea care se potrivește cel mai bine scenei dvs. și apăsați SET.

5. Apăsați SET pentru a ieși din meniu și veți vedea pictograma de setare Burst.

6. Pentru a face o fotografie, apăsați butonul Declanșator. Cu Chimes activat (recomandat), puteți auzi
clicuri pentru fiecare fotografie pe care o face camera. Continuați să apăsați butonul declanșator până când
clicurile se opresc.

Notă: Toate caracteristicile rămân selectate atunci când camera este oprită și apoi pornită din nou.
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Capitolul 2.  Fotografii și Videoclipuri

2.3.3 HDR

HDR (Înalt Dinamic Gamă) permite camerei să captureze mai multe detalii din zonele luminoase și întunecate.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul foto.

2. Apăsați SET pentru a accesa meniul.

3. Comutați în jos la HDR și la dreapta la Pornit sau Oprit și apăsați SET.

4. Apăsaţi SET pentru a ieşi din meniu.

5. Pictograma HDR va fi vizibilă în vizor.

Notă: Toate caracteristicile rămân selectate atunci când camera este oprită și apoi pornită din nou.
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Capitolul 2.  Fotografii și Videoclipuri

2.3.4 Temporizator Automat

Autodeclanșatorul vă permite să întârziați momentul de declanșare a declanșării, astfel încât să 
puteți fi inclus în fotografie. Puteți seta temporizatorul automat pentru 2, 5 sau 12 secunde.

1.  Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul foto.

2.  Apăsați SET pentru a accesa meniul.

3.  Comutați în jos la Autodeclanșator și dreapta la opțiuni.

4.  Comutați în jos la cantitatea de întârziere de care aveți nevoie și apăsați SET.

5.  Apăsaţi SET pentru a ieşi din meniu. Puteți vedea setarea Autodeclanșatorului în vizor.

Când apăsați butonul declanșator, vor suna clopoțeii pentru a număra invers întârzierea, urmate de un clic 
când fotografia este făcută.

Notă: Toate caracteristicile rămân selectate atunci când camera este oprită și apoi pornită din nou.
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Capitolul 2.  Fotografii și Videoclipuri

2.3.5  Panoramă

Puteți face o fotografie Panoramă deplasând camera de la stânga la dreapta pentru o fotografie peisaj 
sau în sus și în jos pentru o fotografie portret. Camera va produce o fotografie de 180 de grade.

1.  Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul foto.

2.  Apăsați SET pentru a accesa meniul.

3.  Comutați în jos la Panoramă și la dreapta la Portret sau Peisaj.

4.  Apăsaţi SET pentru a ieşi din meniu. Pictograma de setare Panoramă va fi vizibilă în vizor.

5.  Pentru a face o fotografie panoramică, apăsați butonul declanșator. O bară de progres gri va apărea fie în 
partea stângă a ecranului (Peisaj), fie în partea de jos a ecranului (Portret).

Deplasați camera fie în sus și în jos (Portret), fie la stânga și la dreapta (Peisaj). Pe măsură ce mutați camera, veți 
vedea bara gri progresând în partea de jos a ecranului.

Panorama dvs. trebuie să fie între 90 și 180 de grade. Dacă este mai mică sau dacă mișcați camera prea repede, 
veți vedea un mesaj de eroare: „Eroare de rază de balansare”. Dacă nu doriți să mergeți la 180 de grade, apăsați 
butonul declanșator pentru a opri fotografia.
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Capitolul 2.  Fotografii și Videoclipuri

1.  Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul foto.

2.  Apăsați SET pentru a accesa meniul și a comuta în jos la Time Lapse.

3.  Comutați la dreapta la Activat și la dreapta din nou pentru a seta Rata.

4.  Alegeți o Rată apăsând SET.

5.  Comutați în jos la Durată și la dreapta pentru a selecta numărul de ore.

6.  Comutați la stânga de două ori și apăsați SET pentru a ieși.

2.3.6 Interval de Timp

Funcția Time Lapse care vă permite să setați camera să facă un anumit număr de fotografii pe oră pentru 
un număr selectabil de ore. Odată ce intervalul de timp este complet, camera va crea un videoclip.

Aparatul foto va face fotografii cu o rată de una pe oră, până la 60 pe oră.

De asemenea, puteți solicita camerei să facă fotografii într-o anumită perioadă de timp, folosind funcția 
de durată Time Lapse. Aceasta înseamnă că camera poate face fotografii timp de o oră până la 24 de ore.

7.  Setările Time Lapse vor fi vizibile în partea de sus a ecranului.

8.  Pentru a începe o sesiune Time Lapse, plasați camera în locație și apăsați butonul Declanșator.
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1.  Rotiți selectorul de setări în modul foto, video sau buclă.

2.  Apăsați lung butonul SET pentru a accesa meniul.

3.  Comutați la dreapta pe Luminozitate și selectați opțiunea cea mai potrivită pentru ochiul și situația 
dvs. și apăsați SET.

4.  Apăsați din nou SET pentru a ieși din meniu.

2.4 Fotografii și videoclipuri: Setări avansate

Camera are câteva setări suplimentare care ar trebui să vă ajute cu nevoile dvs. de fotografiere.

Notă: Aceste setări sunt disponibile în modurile Foto, Video și Buclă. Funcția de revizuire rapidă este 
disponibilă numai în modul Fotografie. Consultați "Secțiunea 2.4.5 Revizuire rapidă”.

2.4.1  Luminozitate

Puteți regla luminozitatea vizorului folosind funcția Luminozitate. Valoarea implicită este Auto și o puteți 
schimba la mare, medie sau scăzută. Nivelul de luminozitate din vizor se va schimba cu fiecare mod de 
scenă: Noapte, Amurg sau Zi.
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2.4.2 Acoperire (NU ESTE DISPONIBIL PE TOATE CAMERE)

Meniul Suprapunere are funcții speciale pentru a vă ajuta să realizați fotografii și videoclipuri mai 
precise și mai nivelate. 

2.4.2.1 Concentrează-te Vârf
Focus Peak este un ajutor de focalizare care pune o evidențiere roșie pe marginile focalizate.

1.  Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul foto, video sau buclă.

2.  Apăsați lung butonul SET pentru a accesa meniul.

3.  Comutați în jos la Suprapunere și apoi comutați la dreapta și în jos la Focus Peak.

4.  Comutați la dreapta pe Focus Peak. Selectați Off sau On și apăsați SET.

5.  Comutați la stânga și apăsați SET pentru a ieși din meniu. Acum, când te uiți prin vizor, vei vedea o 
margine roșie în care subiectul tău este focalizat.
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2.4.2.2  Grilă (NU ESTE DISPONIBIL PE TOATE CAMERE)

Caracteristica Grilă împarte vizorul în nouă secțiuni folosind o grilă cu patru linii. Grila vă poate ajuta 
să aliniați subiectele din fotografia sau videoclipul dvs. și vă ajută la compoziția imaginii.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul foto, video sau buclă.

2. Apăsați lung butonul SET pentru a accesa meniul.

3. Comutați în jos la Suprapunere și apoi comutați la dreapta și în jos la Grid.

4. Comutați din nou la dreapta și selectați Pornit și apăsați SET.

5. Comutați la stânga și apăsați SET pentru a ieși.

Grila va fi acum vizibilă în vizor.
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2.4.2.3 Pas & Roll (NU ESTE DISPONIBIL PE TOATE CAMERE)

Funcția Pitch & Roll vă va ajuta să vă mențineți camera la nivel, atât din față în spate, cât și dintr-o parte în alta.

1.  Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul foto, video sau buclă.

2.  Apăsați lung butonul SET pentru a accesa meniul.

3.  Comutați în jos la Suprapunere și apoi la dreapta și în jos la Pitch & Roll.

4.  Comutați la dreapta la Activat și apăsați SET.

5.  Comutați la stânga și apăsați SET pentru a ieși.

Funcția Pitch & Roll va fi acum vizibilă în vizor. Pentru a nivela camera, deplasați-vă până când 
apare un indicator la capătul barelor verticale și orizontale.
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2.4.2.4  Comutați toate(NU ESTE DISPONIBIL PE TOATE CAMERE)

Opțiunea Comutați toate activează și dezactivează toate cele trei funcții de suprapunere: Focus Peak, 
Grid și Pitch & Roll.
1. Pentru a activa opțiunea Comutare pe toate, rotiți selectorul de setări în modul foto, video sau buclă.

2. Apăsați lung butonul SET pentru a accesa meniul.

3. Comutați în jos la Suprapunere și apoi la dreapta pentru a selecta opțiunea Comutați toate.

4. Selectați All Off sau All On și apăsați SET.

5. Comutați la stânga și apăsați SET pentru a ieși.

Toate selecțiile de suprapunere vor fi vizibile în vizor.

Notă: Toate caracteristicile rămân selectate atunci când camera este oprită și apoi pornită din nou.
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2.4.3 EVF  Pauză
Puteți seta vizorul electronic (EVF) să se oprească la anumite intervale de timp. Camera va rămâne pornită, dar 
EVF se va opri după un interval de timp pe care l-ați setat. Setarea opțiunii EVF Time Out reduce utilizarea 
bateriei.

Vizorul electronic conține un senzor de proximitate (NU ESTE DISPONIBIL PE TOATE CAMERE) care pornește sau 
oprește automat vizorul pentru a economisi bateria. Când senzorul de proximitate este blocat de ochiul dvs., acesta 
va porni vizorul.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul foto, video sau buclă.

2. Apăsați lung butonul SET pentru a accesa meniul.

3. Comutați în jos la EVF Time Out și comutați la dreapta la opțiunile Time Out.

4. Comutați în jos la opțiunea dorită și apăsați SET de două ori pentru a selecta Time Out și apoi ieșiți.

Notă: Setarea EVF nu apare în vizor.
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2.4.4  Strălucire de Noapte

Există trei setări în meniul Night Glow pe care le puteți utiliza cu Night Scene:

1. Tonuri de gri – această setare ajustează vizorul la nuanțe de gri și vă permite să faceți fotografii
sau videoclipuri când nu există lumină artificială și abia lumină naturală. Acest lucru poate fi util în scenariile
de vânătoare.

2. Verde – deoarece ochiul uman este mai sensibil la lumina verde, setarea Verde elimină distracția care
poate apărea cu culorile.

3. Culoare nocturnă – această setare ajustează vizorul la culoare în timpul scenariilor nocturne. Această
setare este benefică atunci când detectarea culorilor este importantă, cum ar fi atunci când andoculează o
barcă noaptea.

1. Pentru a modifica setările de strălucire nocturnă, mai întâi rotiți inelul pentru scenă la Noapte.

2. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul foto, video sau buclă.

3. Apăsați lung butonul SET pentru a accesa meniul.

4. Selectați opțiunea care se potrivește cel mai bine scenei dvs. și apăsați din nou SET și SET pentru a ieși.

Notă: setarea Night Glow nu apare în vizor.
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2.4.5  Scurtă Revizuire

Funcția de revizuire rapidă vă permite să revizuiți o fotografie imediat după ce ați făcut-o timp de 1, 2 
sau 4 secunde. Această caracteristică funcționează numai în modul Fotografie.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul foto.

2. Apăsați lung butonul SET pentru a accesa meniul.

3. Comutați în jos la Revizuire rapidă și dreapta la opțiuni.

4. Comutați în jos la opțiunea dorită și apăsați SET și SET din nou pentru a ieși.
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2.4.6  Inversați (meniu) Imagine

Funcția Inversare imagine (meniu) vă permite să citiți meniurile atunci când camera este cu susul în jos.

1.  Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul foto, video sau buclă

2.  Apăsați lung butonul SET pentru a accesa meniul.

3.  Comutați în jos la Inversare imagine și comutați la dreapta pentru a activa opțiunea. Apăsați SET și 
SET din nou pentru a ieși.

4.  Meniul va fi acum inversat.

Notă: Toate caracteristicile rămân selectate atunci când camera este oprită și apoi pornită din nou.
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2.5 Filmare Video: Setări

2.5.1 EIS

Stabilizarea electronică a imaginii (EIS) utilizează procesarea electronică pentru a stabiliza video. Dacă 
setarea EIS este activată, aceasta va minimiza neclaritatea și va compensa tremuratul camerei.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul video sau buclă.

2. Apăsați SET pentru a accesa meniul.

3. Comutați la dreapta pe EIS pentru a activa opțiunea Dezactivată sau Activată. Apăsați
SET pentru a selecta și SET din nou pentru a ieși.

4. Setarea EIS poate fi văzută când vă uitați prin vizor.
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2.5.2  Setarea Ratei Cadrelor

Frecvența cadrelor este viteza cu care camera înregistrează videoclipuri.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul video sau buclă.

2. Apăsați SET pentru a accesa meniul.

3. Comutați la Frame Rate și dreapta la opțiunile FPS.

4. Alegeți un tarif care se potrivește cel mai bine scenei dvs. Apăsați SET și SET din nou pentru a ieși.

Notă: 60 fps va produce, în general, un videoclip cu aspect neted. Puteți seta rata de cadre de la 60 fps la Slo 
Mo. Rata de cadre va fi afișată în partea de jos a vizorului. Pentru cele mai bune rezultate atunci când utilizați 
setarea Zi de pe Inelul scenei, selectați 60 fps. Cu setarea Amurg sau Noapte, selectați 30 fps sau mai lent.
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2.5.3 Rezoluţie

Camera are două rezoluții video: 720p și 360p.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul video sau buclă.

2. Apăsați SET pentru a accesa meniul.

3. Comutați la Rezoluție și la dreapta pentru a alege 720p sau 360p. Apăsați SET și SET din nou pentru a ieși.

4. Rezoluția va fi vizibilă în partea de jos a vizorului.

Notă: Toate caracteristicile rămân selectate atunci când camera este oprită și apoi pornită din nou.
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2.5.4 HDR

HDR (High Dynamic Range) este o tehnică care vă permite să capturați mai multe detalii din zonele 
luminoase și întunecate.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul video sau buclă.

2. Apăsați SET pentru a accesa meniul.

3. Comutați la HDR și la dreapta pentru a selecta Activat sau Dezactivat. Apăsați SET
pentru a selecta și SET din nou pentru a ieși.

4. Pictograma HDR va fi vizibilă în partea de jos a vizorului.
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Modul Loop vă permite să capturați videoclipuri care sunt activate de un declanșator. Un declanșator poate 
fi fie butonul declanșator, fie un șoc (NU ESTE DISPONIBIL PE TOATE CAMERE) pentru cameră.

3.1  Tip de Declanșare

Puteți seta declanșatorul să fie activat de butonul declanșator sau de un senzor.

1.  Pentru a seta tipul de declanșare, rotiți selectorul de setări în modul buclă.

2.  Apăsați SET pentru a accesa meniul Loop.

3.  Comutați la dreapta pe Trigger Mode pentru a selecta Shutter sau Auto și apăsați SET pentru a 
selecta și SET din nou pentru a ieși.

4.  Setările Trigger vor fi vizibile în vizor.

Notă: Toate caracteristicile rămân selectate atunci când camera este oprită și apoi pornită din nou.
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3.2  Modul de Declanșare

Puteți seta modul de declanșare la trei opțiuni de sincronizare diferite:

• Înainte – înregistrează cu 30 de secunde înainte de declanșare

• Mijloc – înregistrează 15 secunde înainte și 15 secunde după declanșare

• După – înregistrează 30 de secunde după declanșare

1. Pentru a seta modul de declanșare, rotiți selectorul de setări în modul buclă.

2. Apăsați SET pentru a accesa meniul.

3. Comutați la dreapta pe Trigger Mode și apăsați SET pentru a selecta Mode și SET din nou pentru a ieși.

4. Modul de declanșare va fi vizibil în stânga sus al vizorului.
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4.1 Despre

Opțiunea Despre afișează informații despre camera dvs.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul WiFi/Setări pentru a accesa meniul.

2. Apare meniul WiFi/Setări.

3. Comutați la dreapta pe Despre pentru a accesa meniul.

Notă: Pentru a ieși din meniul WiFi/Setări, pur și simplu rotiți selectorul de setări în alt mod.

4.1.1 Resetare din Fabrică

Resetarea din fabrică readuce camera la setările implicite.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul WiFi/Setări pentru a accesa meniul.

2. Comutați la dreapta pe Despre și în jos la Resetare din fabrică. Selectați „Da” pentru a vă reseta camera.

3. Când resetarea din fabrică este finalizată, veți reveni la meniul anterior. Apăsați SET pentru a ieși din
meniu. Opriți și reporniți camera pentru a finaliza resetarea din fabrică.
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4.2  Oprire Automată

Opțiunea OPRIRE automată oprește automat camera la intervale de timp de Niciodată, 5 
minute, 10 minute sau 20 de minute. Setarea implicită este Niciodată.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul WiFi/Setări pentru a accesa meniul.

2. Comutați în jos la Oprire automată și la dreapta la opțiunile Oprire.

3. Comutați în jos la opțiunea care se potrivește cel mai bine utilizării camerei dvs. și apăsați SET.

4. Rotiți selectorul de setări în alt mod pentru a ieși din meniu.

4.3  Busolă (NU ESTE DISPONIBIL PE TOATE CAMERE)

Camera are o busolă electronică care este calibrată din fabrică. Dacă simțiți că busola este 
oprită direcțional, o puteți recalibra manual.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul WiFi/Setări pentru a accesa meniul.

2. Comutați în jos la Calibrare busola și dreapta pentru a accesa instrucțiunile animate.

3. Dacă ați calibrat corect, veți vedea acest mesaj: "Calibrare busola cu succes”.

Dacă busola nu reușește să se calibreze, veți auzi un zgomot și veți vedea un mesaj care spune: "Reîncercați calibrarea busolei”.
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4.4 Data si Ora

Pentru a seta data și ora, consultați „Secțiunea 1.5 Setarea datei și orei”. Puteți, de 
asemenea, să setați data și ora și să schimbați formatul în setarea GPS.

4.4.1 GPS A stabilit (NU ESTE DISPONIBIL PE TOATE CAMERE)

Puteți pune GPS-ul să seteze ora.

1.  Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul WiFi/Setări pentru a accesa meniul.

2.  Comutați în jos la Data și Ora și la dreapta la Set GPS și din nou la dreapta la opțiuni.

3.  Comutați la dreapta pe Fus orar și apăsați SET pentru a vă selecta Fusul orar.

4.  Comutați la stânga de două ori pentru a ieși din meniu.

5.  Dacă doriți să activați ora de vară, comutați în jos la DST și la dreapta la Activat și apăsați SET.

6.  Comutați la stânga de două ori pentru a ieși din submeniuri.
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4.4.2 Format

Puteți schimba formatul datei și orei.

•  Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul WiFi/Setări pentru a accesa meniul.

•  Comutați în jos la Data și Ora și comutați la dreapta la Format.

•  Comutați din nou la dreapta la Format dată și apăsați SET.

•  Opțiunile selectabile sunt în partea de sus a ecranului. Formatul implicit de dată este lună-data-an. 
Pentru a schimba formatul, comutați în sus și în jos și formatul se va schimba.

•  Comutați în jos la Format oră și comutați la dreapta. Opțiunile selectabile sunt în partea de sus a 
ecranului. Formatul de timp implicit este de 12 ore. Pentru a trece la 24 de ore, comutați în sus și 
apăsați SET.

•  Selectați opțiunea dorită și apăsați SET
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4.5 SD Card

Dacă cardul dvs. SD devine corupt, îl puteți formata prin intermediul camerei.

1.  Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul WiFi/Setări pentru a accesa meniul.

2.  Comutați în jos la Card SD și de două ori la dreapta la Formatare.

3.  Comutați la Da și apăsați SET.

Notă: Dacă nu doriți să formatați cardul SD, selectați Nu și apăsați SET și comutați la stânga la meniul principal.

 PRUDENȚĂ  Formatarea cardului SD va șterge toate datele cardului!
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4.6  Clopoţeii

Camera redă semnale sonore pentru diferite funcții și când porniți și opriți camera.

1. Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul WiFi/Setări pentru a accesa meniul.

2.  Comutați în jos la Chimes și la dreapta pentru a activa sau dezactiva Chimes.

3.  Alegeți Off sau On și apăsați SET.
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4.7 Audio

Redarea sunetului dintr-un videoclip poate fi setat la Off, High, Medium sau Low.

1.  Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul WiFi/Setări pentru a accesa meniul.

2.  Comutați în jos la Audio și la dreapta la opțiunile de volum.

3.  Selectați opțiunea de volum pe care o preferați și apăsați SET.
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4.8 GPS (NU ESTE DISPONIBIL PE TOATE CAMERE)

GPS-ul camerei afișează longitudinea și latitudinea dvs. exacte. Coordonatele GPS sunt vizibile în vizor 
când sunteți în modul foto, video sau buclă.

4.8.1 Pornirea GPS-ului

1.  Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul WiFi/Setări pentru a accesa meniul.

2.  Comutați în jos la GPS și la dreapta la meniul GPS.

3.  Comutați în jos la Activat și apăsați SET.

4.  Rotiți camera în modul Foto, Video sau Buclă și ieșiți afară pentru a primi un semnal.

5.  Coordonatele GPS sunt în colțul din dreapta sus al meniului.
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1.  Porniți camera prin rotirea selectorului de setări în modul WiFi/Setări pentru a accesa meniul.

2.  Comutați în jos la GPS și dreapta la meniu.

3.  Comutați în jos la Format și la dreapta la opțiunile Format.

4.  Selectați o opțiune și apăsați SET.

5.  Comutați la stânga pentru a ieși din meniul GPS.

6.  Rotiți camera în modul Foto, Video sau Buclă și ieșiți afară pentru a primi un semnal.

4.8.2 Schimbarea formatului GPS

Puteți schimba formatul GPS de la grade/minute/secunde la zecimale.

Notă: GPS-ul funcționează numai când sunteți afară și necesită 1-2 minute pentru ca camera să primească o locație 
inițială. GPS-ul consumă energie și ar trebui oprit pentru a prelungi durata de viață a bateriei atunci când nu este utilizat.
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4.8.3 GeoTag Image (NOT AVAILABLE ON ALL CAMERAS)

The GeoTag Image writes GPS meta-data to both photos and videos. For photos, the metadata can 
be viewed with third party EXIF viewers and some versions of Windows® by right-clicking on the 
photo, selecting properties and then details. 

1. Turn the camera on by rotating the Settings Dial to WiFi/Settings Mode to access the menu.

2. Toggle down to GPS and right to the GPS menu.

3. Toggle down to GeoTag Image and right to the Off or On option. Press SET to select.

4. Toggle left to exit the GPS menu.

4.9 WIFI

Pentru a afla mai multe despre WiFi, consultați "Secțiunea 1.6 Descărcarea aplicației."
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5.1 Baterie

5.1.1 Interval de temperatură de funcționare

The operating temperature range of the Aurora camera is 14 °F – 104 °F (-10 °C – 40 °C) at 90% relative humidity.

5.1.2  Sfaturi pentru reducerea consumului de baterie

Pentru a economisi energia bateriei, urmați aceste sfaturi:

•  Opriți camera ori de câte ori nu o utilizați.

•  Opriți WiFi, GPS, EIS, sunet și sonerie.

•  Reduceți luminozitatea vizorului.

•  Activați caracteristica Oprire automată. Consultați "Secțiunea 4.2 Oprire automată”.

5.1.3  Depozitarea și manipularea bateriilor

Iată câteva sfaturi pentru depozitarea și manipularea bateriei.

- Evitați să vă expuneți camera la temperaturi foarte scăzute sau foarte calde. Condițiile de temperatură 
scăzută sau ridicată pot scurta durata de viață a bateriei.

- Țineți bateria departe de căldură și foc. Nu uscați camera sau bateria cu o sursă externă de căldură, cum ar 
fi un cuptor cu microunde sau un uscător de păr.

- Nu depozitați bateria cu obiecte metalice, cum ar fi monede, chei sau coliere. Dacă bornele bateriei intră în 
contact cu obiecte metalice, acest lucru poate provoca un incendiu.

- Nu modificați camera. Nu utilizați încărcătoare neautorizate. Acest lucru poate compromite siguranța, 
conformitatea cu reglementările, performanța și poate anula garanția.

 AVERTIZARE Nu scăpați, dezasamblați, deschideți, zdrobiți, îndoiți, deformați, perforați, mărunțiți, cuptorul cu microunde, incinerați sau vopsiți camera sau bateria. Nu 

introduceți obiecte străine în deschiderea bateriei de pe cameră. Dacă bateria nu se potrivește, vă rugăm să verificați orientarea bateriei și nu o forțați în deschiderea bateriei. 

Capitolul 5.  Informații de Referință

Nu utilizați camera sau bateria dacă a fost deteriorată – de exemplu, dacă este crăpată, perforată sau 
deteriorată de apă. Nu mai utilizați bateria dacă există anomalii vizibile, cum ar fi miros anormal, căldură, 
deformări sau decolorare. Dezasamblarea sau perforarea bateriei poate provoca o explozie sau incendiu.

5.1.4 Eliminarea Bateriilor
Multe localități au legi care impun reciclarea bateriilor. Pentru a elimina în siguranță bateriile litiu-ion, 
protejați bornele de expunerea la alte metale. Bateriile litiu-ion conțin materiale reciclabile și sunt acceptate 
pentru reciclare de către programul de reciclare a bateriilor de colorare a bateriilor reîncărcabile (RBRC).

Nu aruncați niciodată o baterie într-un foc deoarece poate exploda.

•  Utilizați numai baterii de schimb recomandate de producător pentru camera dumneavoastră.

•  Țineți bateria departe de sugari și copii sub 5 ani.

•  Asigurați-vă că supravegheați copiii și instruiți-i cu privire la utilizarea și îngrijirea corespunzătoare a bateriei.
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Capitolul 5.  Informații de Referință

5.2  Specificațiile Camerei

Senzor CMOS cu lumină ultra scăzută

Vedere Nocturnă Capabil la lumina stelară fără lună

Afişa Culoare sau monocrom

Obiectiv 16 mm; f/1.4 (noapte), f/2.0 (amurg), f/5.6 (zi) selectabil

Video 360p/720p • .MOV

FPS 7.5, 15, 24, 30, 60

Fotografie .9 MP imagini

Vitezele Obturatorului 1.5 sec, 1 sec, 1/2 sec, 1/4 sec, 1/7.5 sec, 1/15 sec, 1/30 sec, 1/60 sec, 1/120 sec, 1/240 
sec, 1/480 sec, 1/1000 sec, 1/2000 sec, 1/4000 sec, 1/8000 sec

IMU GPS, accelerometru, busolă (NU ESTE DISPONIBIL PE TOATE CAMERE)

Conectivitate WiFi, USB 2.0

Depozitare Micro SD 4-32 GB (nu este inclus)

Vizor Display micro OLED

Rezistent la apă Rezistent la apă IP67

Baterie litiu-ion Reîncărcabil 2h continuu

Aplicații iOS, Android

Rezistent la apă

Aurora este rezistentă la stropire, apă și praf și este testată în condiții de laborator controlate cu un rating 
de IP67 conform standardului IEC 60529. Aurora este rezistentă la apă până la 3 picioare timp de 30 de 
minute.

Dacă Aurora este umedă sau a fost recent în apă, asigurați-vă că o uscați bine înainte de a scoate vizorul 
pentru a preveni pătrunderea apei în corpul camerei.

5.3  SIONYX Asistență Clienți

Pentru a contacta Serviciul Clienți SIONYX, contactați-ne la următoarele:
https://support.sionyx.com/support/home
support@sionyx.com
(866)827-8237
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Dacă apare o eroare la utilizarea camerei, va apărea un mesaj în vizor și un LED roșu va clipi pe partea laterală a camerei.

Eroare Problema Cum se remediază

Supraîncălzirea camerei

Dacă temperatura camerei ajunge la 104 
°F (40 °C), aceasta se va opri automat.

Camera va funcționa când 
temperatura atinge intervalul de 
funcționare.

Baterie descarcata Bateria nu este suficient de încărcată pentru a 
rula camera.

Incarca bateria.

Niciun card SD 
introdus

Cardul SD nu este introdus Eliminați mesajul apăsând butonul 
SET. Instalați un card SD.

Neformatat
Card SD

Cardul SD este neformatat. Formatați cardul SD.

Eroare card SD Când cardul SD nu este recunoscut. Dacă cardul SD este peste 32 GB, cardul nu va funcționa. 
Instalați un card SD de 32 GB. (PRO = 256 GB)

Cardul SD este plin
Când nu mai este spațiu pe cardul SD. Înlocuiți cu un card SD nou sau ștergeți 

imaginile de pe cardul SD actual.

Vă rugăm să 
setați data și ora

Ieșit din cutie sau după actualizarea firmware-ului. Eliminați mesajul apăsând butonul 
SET. Setați data și ora.

S-a pierdut
conexiunea WIFI

Când se pierde conexiunea WiFi. Afișează mesajul până când WiFi este restabilit 
sau se schimbă modul de pe setarea Setări.

Conexiune WIFI 
nu a fost găsită

Când conexiunea WiFi nu este găsită. Afișează mesajul până când se stabilește WiFi 
sau se schimbă modul de pe setarea Setări.

Eroare de rază 
de balansare

Când modul Panoramă este activat și direcția de 
balansare este greșită sau mișcarea este prea rapidă.

Mesajul va dispărea automat. 
Repetați procesul Panorama.

Fără sateliți Când GPS-ul nu poate găsi un semnal satelit timp 
de 5 minute după ce a fost setat la Activat.

Camera trebuie să fie în aer liber, cu o 
vedere clară a cerului.

Nicio fotografie
În modul Redare când nu există nicio 
imagine de afișat.

În modul Redare, nu există fotografii de 
afișat pe cardul SD. Rotiți selectorul de 
setări în alt mod.

Capitolul 6.  Depanare
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7.1 SiOnyx Aurora        Politica de returnare/schimb de garanție limitată

7.1.1 Ce este acoperit de această garanție limitată

SIONYX, LLC ("SIONYX” sau "noi”) garantează cumpărătorului final original ("dvs.”) produsul și accesoriile 
marca SIONYX conținute în ambalajul original („Produsul SIONYX”), inclusiv bateria, cureaua de gât, pungă 
de protecție și cablu USB împotriva defectelor de materiale și de manoperă atunci când sunt utilizate în 
mod normal în conformitate cu ghidurile publicate de SIONYX pentru o perioadă de UN (1) AN de la data 
achiziției cu amănuntul inițiale de către cumpărătorul final ("Perioada de garanție”) .

Ghidurile publicate de SIONYX includ, dar nu se limitează la, informații conținute în specificațiile tehnice, 
manualele de utilizare și comunicările de service.

Această garanție limitată este valabilă și aplicabilă numai în țara în care a fost achiziționat Produsul SIONYX, 
cu condiția ca respectiva țară să fie pe lista țărilor specificate în care vindem camera Aurora.

Dacă Produsul SIONYX nu reușește în Perioada de garanție, îl vom repara sau înlocui gratuit, într-un timp 
rezonabil din punct de vedere comercial, așa cum este descris mai jos.

7.1.2  Ceea ce nu este acoperit de această garanție limitată

Această garanție limitată nu se aplică niciunui produs hardware care nu este marca SIONYX sau oricărui 
software, chiar dacă este ambalat sau vândut cu hardware SIONYX. Producătorii, furnizorii sau editorii, alții 
decât SIONYX, vă pot oferi propriile garanții – vă rugăm să-i contactați pentru informații suplimentare.

Software-ul distribuit de SIONYX cu sau fără marca SIONYX (inclusiv, dar fără a se limita la, software de 
sistem) nu este acoperit de această garanție limitată. Vă rugăm să consultați acordul de licență care 
însoțește software-ul pentru detalii despre drepturile dumneavoastră cu privire la utilizarea acestuia. 
SIONYX nu garantează că funcționarea produsului SIONYX va fi neîntreruptă sau fără erori. SIONYX nu este 
responsabil pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor referitoare la utilizarea produsului 
SIONYX.

Această garanție limitată nu se aplică:
(a) la piesele consumabile, cum ar fi bateriile sau acoperirile de protecție, care sunt proiectate să se 
diminueze în timp, cu excepția cazului în care a avut loc o defecțiune din cauza unui defect al materialelor 
sau al manoperei; (b) la daune cosmetice, inclusiv, dar fără a se limita la zgârieturi (inclusiv la lentile), lovituri 
și plastic spart pe porturi; (c) daune cauzate de utilizarea cu alt produs; (d) prejudiciului cauzat
accident, abuz, utilizare greșită, manipulare, lichid (dincolo de certificarea IP67), nisip, impact, incendiu, 
lipsă de îngrijire sau întreținere adecvată, cutremur sau altă cauză externă; (e) daune cauzate de operarea 
Produsului SIONYX în afara regulilor publicate de SIONYX; (f) daunelor cauzate de utilizarea de piese 
neautorizate sau de service (inclusiv upgrade-uri și extinderi) efectuat de oricine care nu este un 
reprezentant al SIONYX sau al unui Furnizor de servicii autorizat SIONYX ("SASP”); (g) unui Produs SIONYX 
care a fost modificat pentru a modifica funcționalitatea sau capacitatea fără permisiunea scrisă a SIONYX; 
(h) la defecte cauzate de uzura normală sau în alt mod datorate îmbătrânirii normale a Produsului SIONYX; 
sau (i) dacă orice număr de serie a fost eliminat sau alterat de pe Produsul SIONYX.

Capitolul 7.  Garanție
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Capitolul 7.  Garanție

7.1.3  Care sunt remediile dumneavoastră în cadrul acestei garanții limitate?
Toate cererile de garanție vor necesita un număr RMA. Pentru a discuta o cerere de garanție și pentru a 
obține un număr RMA, vă rugăm să contactați support@SIONYX.com. Vi se va solicita să furnizați o chitanță 
de vânzare/dovadă de cumpărare care indică data achiziției, suma plătită și locul achiziției.
Dacă se primește o reclamație în Perioada de garanție și se constată că produsul SIONYX a eșuat pe baza 
unei evaluări telefonice de către Serviciul Clienți SIONYX, la opțiunea noastră:

• reparați camera sau accesoriul sau

• înlocuiți camera sau accesoriul cu un produs nou sau care a fost fabricat din piese noi sau uzate și care 
este cel puțin echivalent din punct de vedere funcțional cu produsul original sau

• înlocuiți camera sau accesoriul cu un produs care este un model nou și modernizat care are o funcție cel 
puțin echivalentă sau îmbunătățită cu produsul original.

În măsura în care legile aplicabile permit, Perioada de garanție nu va fi prelungită sau reînnoită sau afectată în 
alt mod din cauza schimbului, revânzării, reparației sau înlocuirii ulterioare a camerei sau a accesoriului. Cu 
toate acestea, piesele reparate sau înlocuite în timpul Perioadei de garanție vor fi garantate pentru restul 
perioadei de garanție inițiale sau pentru nouăzeci (90) de zile de la data reparației sau înlocuirii, oricare dintre 
acestea este mai lungă.

7.1.4  Limitările garanției sunt supuse legii consumatorilor
În măsura permisă de lege, această garanție limitată și remediile prevăzute sunt exclusive și în locul tuturor 
celorlalte garanții, remedii și condiții, fie orale, scrise, statutare, exprese sau implicite și reprezintă întreaga 
noastră răspundere pentru orice încălcare a această garanție limitată.

Cu excepția cazurilor prevăzute în această garanție limitată și în măsura maximă permisă de lege, nu suntem 
responsabili pentru nicio daune sau pierderi consecvente, incidentale, speciale sau punitive, directe sau 
indirecte, rezultate din utilizarea acestui produs sau care rezultă din orice încălcare a acestei garanții limitate.

SIONYX declină toate garanțiile legale și implicite, inclusiv, fără limitare, garanțiile de vandabilitate și potrivire 
pentru un anumit scop și garanțiile împotriva defectelor ascunse sau ascunse, în măsura permisă de lege. În 
măsura în care aceste garanții nu pot fi renunțate, SIONYX limitează durata și remediile acestor garanții la 
durata acestei garanții limitate exprese și, la alegerea SIONYX, la serviciile de reparații sau înlocuire descrise 
mai sus.

Unele state (țări sau provincii) nu permit limitări cu privire la durata unei garanții (sau condiții) implicite sau 
excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau consecutive, astfel încât limitările descrise mai sus s-ar 
putea să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți alte drepturi care variază de la stat la 
stat (sau în funcție de țară sau provincie). În afara celor permise de lege, SIONYX nu exclude, limitează sau 
suspendă alte drepturi pe care le puteți avea, inclusiv cele care pot apărea din neconformitatea unui contract 
de vânzare.

Pentru o înțelegere completă a drepturilor dvs., ar trebui să consultați legile țării, provinciei sau statului 
dvs.
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7.1.5  Returnarea Produselor
Puteți returna mărfurile pentru rambursarea prețului produsului sau schimb, dacă returnarea se face în 
termen de 14 zile de la primirea articolului. Rambursările vor exclude orice taxe de transport pentru retur și 
o taxă de reaprovizionare de 15%. Sunteți responsabil pentru toate taxele de expediere pentru expedierea 
returului, cu excepția erorilor din cutie considerate eșecuri de către Serviciul Clienți SIONYX.

Toate returnările vor necesita un număr RMA. Pentru a discuta despre retur și pentru a obține un număr 
RMA, vă rugăm să contactați support@SIONYX.com.

Toate comenzile trebuie să fie inspectate de către clienți în termen de 30 de zile de la data achiziției. După 
acest timp, SIONYX nu va fi responsabil pentru articolele deteriorate în timpul transportului, pierdute sau 
orice alte probleme care nu sunt legate de suportul tehnic.

Produsele returnate sau schimbate trebuie să fie în stare nou-nouță, perfecte. Articolele trebuie să fie în 
ambalajul original al produsului producătorului, nedeteriorat, cu toate piesele și documentele, inclusiv 
broșurile de instrucțiuni și prospectele de ambalare.

Vă rugăm să nu puneți autocolante sau etichete de expediere pe ambalajul produsului original al 
producătorului.

Nu vom accepta C.O.D. expedieri sau produse fără un număr RMA. Produsele expediate la unitatea noastră 
fără un număr RMA vor fi eliminate. Nu va exista nicio întrebare sau alt recurs cu privire la acest proces.

Vă rugăm să acordați până la 10 (zece) zile lucrătoare (din momentul în care primim returul) pentru ca 
schimbul sau returnarea să fie procesată.

Adresa de retur vă va fi furnizată de Serviciul Clienți SIONYX atunci când contactați pentru un număr RMA.

Întrebări? Va rog sa ne contactati:
support@SIONYX.com.
SIONYX Customer Care - https://support.SIONYX.com/support/home
(866)827-8237

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ
Prin prezenta, SIONYX, LLC, declară că echipamentul furnizat este în conformitate cu:
Directiva privind echipamentele radio (RE) (2014/53/UE)
Directiva RoHS 2011/65/UE

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa:

https://support.SIONYX.com/support/solutions/articles/61000285264-where-can-i-find-your-declaration-of-
conformity-for-aurora-
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