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facebook.com/sybrillo

twitter.com/sybrillo

youtube.com/sybrillo

instagram.com/sybrillo

linkedin.com/sybrillo

Srácok, szeretnék személyesen köszönetet mondani nektek. Ti vagytok azok, akik hittek 

a Sybrilloban, ez a termék nélkületek nem készülhetett volna el!

Óriási köszönet és hála jár Kickstarter backereinknek, early adoptereinknek 

és befektetőinknek, hogy nem csak bátorító szavakkal támogattak minket ezen 

a hosszú és kalandos úton. Köszönöm a csapatom és alapítótársaim fáradhatatlan 

munkáját, és a családom támogatását abban, hogy jobbá tehessük az akcióvideózást. 

Lenyűgöző akciófelvételeket és felejthetetlen videózást nektek!

David, CEO

KÖSZ
         ÖN
     JÜK!
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Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket 
választotta, melyről 
reméljük, hogy a kedvenc 
videokészítő eszköze lesz. 
Most, hogy a kezében tartja 
a Sybrillo GO-t, képes lesz 
olyan minőségű videók 
készítésére, melyek felveszik 
a versenyt a hivatásos 
filmesek alkotásaival. 
Mindemellett csatlakozhat 
a Sybrillo családhoz is: 
használja a #sybrillovers 
taget a kedvenc közösségi 
oldalain, hogy mások is 
rátaláljanak munkáira, és 
kapcsolatba kerülhessen 
más videokészítőkkel!
Gratulálunk a választáshoz, 
jó döntést hozott!

ELŐSZÓTARTA
    LOM 
JEGYZÉK
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A SYBRILLO GO AZ A KÉSZÜ-
LÉK, MELY SEGÍTI ÖNT, 
HOGY VIDEÓIT MAGASABB 
MINŐSÉGI SZINTEN KÉSZÍT-
HESSE EL!

A háromtengelyes gimbal 
garantálja, hogy a felvételei 
tükörsimák és rázkódásmen-
tesek lesznek; olyan stabil 
és kiegyensúlyozott kép- 
anyagot vehet fel, mint 
korábban soha.

A készülék különböző 
működési módjai lehetővé 
teszik, hogy mindig a leg-
megfelelőbb beállításokat 
választhassa ahhoz, amit 
éppen rögzít: legyen szó 

egy száguldó síelőről, egy 
siklóernyősről, vagy akár 
a nagymamájáról, aki éppen 
a 90. születésnapi tortája 
gyertyáit fújja el.  
 
Végezetül pedig: Tegye le 
a Sybrillo GO-t! Programozza 
be, és a gimbal követni fogja 
az utasításait! Használja 
a Sybrillo okostelefonos 
alkalmazását és engedje, 
hogy az eszköz az ön leg- 
okosabb operatőrévé váljon!

ÉS MOST 
KEZDŐDHET 
A VIDEÓZÁS!

 Sybrillo GO 

 Kamera rögzítőcsavar

 USB töltő kábel 

 Az első lépések a Sybrillo GO-hoz

 Sybrillo GO Használati Útmutató

A TERMÉK
BEMUTATÁSA

MI VAN A 
DOBOZBAN?
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LED JELZŐFÉNYEK

USB TÖLTŐALJZAT+

AZ AZT VÉDŐ TAKARÓFÉL

BE/KIKAPCSOLÓ GOMB

RÖGZÍTŐCSAVAR
 
(az akciókamera felfogatásához)

AKCIÓKAMERA

(nem tartozék)

A FORGATÁST VÉGZŐ KAR

A BÓLINTÁST VÉGZŐ KAR

A PÁSZTÁZÁST VÉGZŐ KAR

JOYSTICK/

FUNKCIÓVÁLASZTÓ GOMB

SYBRILLO BATTERY

SZABVÁNYOS ¼” -OS ÁLLVÁNYMENET

A BATTERY KIOLDÓGOMBJAI

TARTA
    LOM 
JEGYZÉK
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Telepítse az alkalmazást! 
Telepítse a Sybrillo okostelefonos alkalmazást, 

mely elérhető az App Store-ból és a Google 

Play áruházban is. Az alkalmazáson keresztül 

beprogramozhatja a Sybrillo GO-t összetett 

kameramozgásokra, valamint itt válthat 

egyszerűen a professzionális funkciók között. 

Az alkalmazást úgy terveztük meg, hogy 

az sokoldalú, és egyben felhasználóbarát 

is legyen – pont, mint a Sybrillo GO!

Csatlakoztassa a BATTERY-t! 
1. Helyezze a BATTERY-t a Sybrillo GO alá, 

az elektromos csatlakozófelülettel felfelé!

2. Pozícionálja úgy, hogy fedje a készülék 

alját, majd csúsztassa fölfelé a BATTERY-t, 

amíg az a helyére nem ugrik. Egy kattanás 

jelzi, amikor a BATTERY tökéletesen 

csatlakozott a készülékhez.

3. Ha le szeretné választani a BATTERY-t, 

egyszerre nyomja meg a két kioldó gombot, 

amelyek a BATTERY oldalain találhatók. 

Finoman húzza le a BATTERY-t a gimbalról.

 

Pozícionálja úgy, hogy 
fedje a készülék alját, 
majd csúsztassa fölfelé 
a BATTERY-t, amíg 
az a helyére nem ugrik. 
Egy kattanó hangot 
fog hallani.

1.

2.

Kapcsolja be a készüléket!
Fogja meg a készüléket annak alsó részénél! 

A bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan 

(3 mp) a Be/kikapcsoló gombot a BATTERY-n. 

A készülék ekkor bekapcsol és felveszi 

az alapértelmezett pozíciót, valamint 

a NORMAL működési módot. 

A Joystick használata
A joystick a Sybrillo GO alsó részén található, 

és több funkciója van. Egyrészt lehetővé teszi 

a Sybrillo GO forgatását (bólintás és pásztá-

zás), a játékkonzolokon megismert analóg 

karok mintájára. Bizonyos működési módokban 

a mozgások korlátozva vannak. 

A joystick továbbá gombként is szolgál: nyomja 

meg, ha működési módot szeretne váltani. 

A módok sorrendje: NORMAL, TRACE, ANCHOR 

és SELFIE módok.

A joystick gombként 
is szolgál: nyomja meg, 
ha működési módot 
szeretne váltani. 
A módok sorrendje: 
NORMAL, TRACE, 
ANCHOR és SELFIE 
módok.

AZ ELSŐ
LÉPÉSEK

HOGY HASZNÁLJA A SYBRILLO 
GO-T? EGYSZERŰ!
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AZ ELSŐ LÉPÉSEK

LED jelzőfények
A BATTERY-n található LED jelzőfények számos 

információt tudnak jelezni. 

A SYBRILLO GO BEKAPCSOLÁSA:

Minden LED 3 másodpercig folyamatosan 

világít.

A BATTERY TÖLTÖTTSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE:

Ha le szeretné kérdezni a BATTERY töltöttségi 

szintjét, egyszer nyomja meg a Be/Kikapcsoló 

gombot.

Minden LED 20% akkumulátor-töltöttséget 

jelképez;

– Ha a töltöttségi szint 100%, mind az öt LED 

felvillan, 2 másodpercig,

– Ha a töltöttségi szint 20%, csak egy LED villan 

fel, 2 másodpercig;

MŰKÖDÉSI MÓD VÁLASZTÁSA:

A kiválasztott működési módot jelző LED 

folyamatosan világít.

– NORMAL – az első LED világít,

– TRACE – a harmadik LED világít,

– ANCHOR – az ötödik LED világít.

A BATTERY TÖLTÉSE:

A LED jelzőfények ismétlődve egymás után 

felvillannak, majd kialszanak. A töltés alatt 

is lekérdezheti a BATTERY töltöttségi szintjét, 

a BATTERY TÖLTÖTTSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE 

pontban leírtak szerint.  

KIKAPCSOLÁS: 

Minden LED gyors ütemben villog 3 másodpercig.

NORMAL MÓD

TRACE MÓD

ANCHOR MÓD

A SYBRILLO GO MINDEN 
TENGELY MENTÉN STABILI-
ZÁLJA A KÉPET, MINDEN 
FELVÉTELI MÓDBAN.
A JOYSTICK SEGÍTSÉGÉVEL 
A SYBRILLO GO-T A KÍVÁNT 
IRÁNYBA FORDÍTHATJA.

NORMAL mód
Alapértelmezetten a Sybrillo GO a NORMAL 

módba vált bekapcsoláskor. Ebben a mód-

ban a forgatást és a bólintást végző karok 

mozgása a felhasználó által megadott 

kameraállás tartására törekszik, a gimbal 

pedig a pásztázás tengelye mentén követi 

az ön, vagy az alátámasztás mozgását. 

Ezt a működési módot bármilyen általános 

szituációra ajánljuk.

TRACE mód
Miután bekapcsolta a Sybrillo GO-t, nyomja 

meg egyszer a Be/Kikapcsoló gombot, hogy 

a TRACE MÓDOT használja. Ebben a mód-

ban az akciókamera az alapértelmezett 

(középponti) helyzetbe fordul, valamint 

a forgatást végző kar a megadott állás 

tartására fog törekedni. 

MŰKÖDÉSI
MÓDOK

A kamera a pásztázást és a bólintást végző 

karok mentén követi az ön mozgását. 

Ezt a módot olyan felvételekhez ajánljuk, 

melyben azt szeretné, hogy a kamera kövesse 

az ön, vagy a készülék alátámásztásának 

jobbra-balra irányuló mozgásait.

ANCHOR mód
Miután bekapcsolta a Sybrillo GO-t, nyomja 

meg kétszer a Be/Kikapcsoló gombot, hogy 

az ANCHOR módot használja. Ebben a mód-

ban mindhárom kameramozgást végző kar 

a megadott kameraállás tartására törekszik. 

Ezt a módot olyan felvételekhez ajánljuk, 

melyekben a kamera mindig a megadott 

irányba kell, hogy nézzen.

GYORS SELFIE (ÖNARCKÉP) 
mód:
Ha egy gyors selfie-t (önarcképet) szeretne 

készíteni, nyomja meg a funkcióválasztó 

gombot háromszor. A Sybrillo GO ekkor ön felé 

fordítja az akciókamerát, egy fényképet készít, 

aztán a joystick egy kattintásával visszatér 

a NORMAL módba.
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HA ÚGY TŰNIK, HOGY A BE- 
KAPCSOLÁS UTÁN A GIM- 
BAL ÉS AZ AKCIÓKAMERA 
AZ ALAP POZÍCIÓBAN NEM 
VÍZSZINTES HELYZETBEN 
ÁLLNAK, HASZNÁLJA 
A CALIBRATION (KALIBRÁCIÓ) 
FUNKCIÓT AZ OKOSTELEFO- 
NOS ALKALMAZÁSBAN! 
A KALIBRÁCIÓ UTÁN AZ ÖN 
SYBRILLO GO STABILIZÁTO-
RA ÚJRA OPTIMÁLISAN FOG 
MŰKÖDNI.

Bár a Sybrillo GO csatlakoztatott okostelefon 

nélkül is működőképes, javasoljuk, hogy telepít- 

se okostelefonjára a Sybrillo alkalmazást, hogy 

kihasználhassa a készülék minden funkcióját.

iPhone készülékre: 

Android készülékre: 

Telepítse az alkalmazást az okostelefonjára, 

és kövesse a csatlakoztatási utasításokat, 

hogy szinkronizálhassa az okostelefont, az 

akciókamerát és a Sybrillo GO-t! Javasoljuk, 

hogy menjen végig az alkalmazás oktató 

videóin, hogy minden funkciót megtanulhasson 

használni!

Kösse össze a Sybrillo GO-t 
az okostelefonjával!
Kapcsolja be a Sybrillo GO-t a BE/KIKAP-

CSOLÓ gombbal. Töltse le és telepítse 

az alkalmazást okostelefonjára. 

A STABILI
       ZÁTOR
KALIB
       RÁCIÓJA

A SYBRILLO
ALKALMAZÁS

Indítsa el az alkalmazást és engedélyezze, 

hogy az használhassa a Bluetooth-t. 

Az app ekkor megjeleníti a közelben lévő 

összes Sybrillo GO-t azok sorozatszámaival 

együtt. Ezután párosítsa az eszközöket! Ehhez 

5 másodpercig nyomja meg a Funkcióválasztó 

gombot, a párosítás ezután automatikusan 

végbemegy. Ha a párosítás nem sikerül, kezdje 

elölről a folyamatot. 

Azért, hogy az akkumulátor töltöttségével 

takarékoskodjon és a kapcsolódás biztonságos 

legyen, a Sybrillo GO 1 perc után kikapcsolja 

a saját Bluetooth jelét, ha nem párosítja más 

eszközzel. Ha ezalatt az idő alatt nem történt 

meg a párosítás, ismét nyomja be a Funkció- 

választó gombot 5 másodpercig! 

Ha az okostelefonja és a Sybrillo GO 10 méter-

nél nagyobb távolságra kerülnek egymástól, 

a Bluetooth kapcsolat megszűnhet. Ebben 

az esetben az alkalmazás figyelmeztetni fogja, 

hogy párosítsa újra a két eszközt. 

A sikeres párosítás után átnevezheti a Sybrillo 

GO-t az alapértelmezett formátumról 

(SybrilloGO_#szériaszám). Ez hasznos lehet, 

mivel így könnyen meg tudja különböztetni 

készülékét, ha több Sybrillo GO stabilizátort 

vásárolt, vagy ha más Sybrillo használókkal 

dolgozik együtt. 

A készülék olyan Bluetooth 4.1, vagy frissebb 

szabványt támogató eszközökkel kompatibilis, 

amelyek Android vagy iOS operációs rendszert 

futtatnak.
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A Sybrillo GO-t úgy terveztük meg, hogy 

minimális karbantartás mellett hosszú ideig 

megbízható kiegészítője legyen. 

Ha a készülék vizes lesz, vagy vízbe merülne, 

korlátozott ideig tűrni fogja a vízzel való érint-

kezést. Amint az eszköz már nincs vízben, törölje 

szárazra egy száraz ruhával vagy ronggyal. 

Ne használjon hajszárítót, hőlégfúvót, vagy 

magasnyomású vizes mosót, mivel a túlzott 

hőhatás és túlzott erejű vízsugár károsíthatják 

az eszköz műanyag részeit és/vagy ronthatják 

a motorok kenőanyagainak tulajdonságait.  

 

Ha a készülék piszkos lett, egy puha, enyhén 

vizes mikroszálas anyaggal tisztítsa meg!

 

Ha a készüléke sós vízbe merült, öblítse le kevés 

édes vízzel, hogy a tengeri só ne tudjon olyan 

lerakódást képezni, mely akadályozná a moto- 

rokat a működésükben.

Ha bármilyen problémája vagy kérdése merülne 

fel a Sybrillo GO használata során, kérjük láto-

gasson el weboldalunkra: help.sybrillo.com. 

A Sybrillo GO számos akciókamerával kom-

patibilis. Kérjük tekintse meg a kompatibilis 

eszközök listáját a weboldalunkon: 

www.sybrillo.com/compatibility

KAR
      BAN
   TARTÁS

KOMPA
     TIBI
        LITÁS
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A Sybrillo GO egy beágyazott firmware-t futtat 

a működéséhez, melyet időről időre frissíteni 

kell, mivel az alkalmazást, és az eszköz 

funkcióit is folyamatosan finomhangoljuk 

a lehető legjobb felhasználói élmény biztosí-

tása céljából.  

 

A frissítés automatikusan történik, az alkal-

mazáson keresztül. Az alkalmazás értesíti, 

ha elérhető új firmware frissítés. Mielőtt 

frissítené a firmware-t, teljes töltöttségi szintre 

töltse fel okostelefonját és a Sybrillo GO 

készülékét. Ha a frissítésre koppint, az alkal-

mazás letölti a legújabb firmware-t és 

az eszköz frissítése automatikusan megtörténik, 

minden további felhasználói interakció nélkül. 

A frissítés általában pár percet vesz igénybe.    

Kérjük figyeljen arra, hogy a frissítés ideje alatt 

a Sybrillo GO-t nem tudja használni!  

Ha a frissítési folyamat megszakadna 

(pl. a BATTERY lemerül), a Sybrillo GO visszatölti 

az előző firmware verziót, így az újra működő- 

képes lesz, amíg ön ismét nem frissíti 

a firmware-t.

Ha bármilyen hibába vagy problémába 

ütközne a Sybrillo GO akciókamera stabilizá- 

tor működése közben, kérjük látogasson el 

weboldalunkra, ahol megtekintheti a gyakran 

ismételt kérdéseket, vagy segítséget kérhet 

ügyfélszolgálatunktól.  

Segítségért kérjük látogasson 
el weboldalunkra: 
help.sybrillo.com

FIRM
      WARE
FRISS
           ÍTÉS

HIBA
      EL
  HÁRÍTÁS
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Működési feszültség Névleges feszültségi érték: 7.4-8.4 V

Működési tartomány Végtelen forgás minden tengelyen

Kommunikáció típusa Bluetooth 4.1

Töltési csatlakozó felület USB-C

Méretek 103×146×90 mm

Tömeg Sybrillo GO (BATTERY-vel, akciókamera nélkül): 446 g

Kompatibilis kamerák
A kompatibilis kamerák listáját itt tekintheti meg:
www.sybrillo.com/compatibility

Tanúsítványok CE, FCC, KC

Környezeti tolerancia A termék -15 és 40°C között működik optimálisan

Víztűrés
A Sybrillo GO-t úgy terveztük meg, hogy 

teljesen időjárásálló legyen. Ez azt jelenti, 

hogy esős és havas környezetben is képes 

korlátozott ideig működni. A Sybrillo GO vízbe 

merítése nem javasolt! Bár a víz nem feltétlenül 

okoz kárt a készülékben, a működés a víz eltérő 

közegellenállása miatt korlátozott lesz. 

Víz alatt a Sybrillo GO motorjai nem tudják olyan 

mértékben stabilizálni a kamera által felvett 

képet, mint szárazföldön, így javasoljuk, hogy 

NE használja a készüléket olyan élethelyze-

tekben, amelyekben a víz jelentős erőhatást 

fejthet ki a termékre.  

A TERMÉK 
HASZNÁLATÁRA 
VONATKOZÓ 
FELELŐSSÉG 
       VÁLLALÁSI 
NYILATKOZAT 
+ SZAVATOSSÁG

MŰSZAKI
ADATOK
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Szavatossági információ
A Sybrillo garantálja, hogy a megvásárolt 

készülék és annak kiegészítői gyártási hibáktól, 

illetve a működést akadályozó sérülésektől 

mentesek. Rendeltetésszerű használat mellett, 

jelen Használati útmutató tartalmát szem előtt 

tartva, a vásárlás 1 év szavatosságot biztosít 

a vásárlónak.

A szavatosság korlátozása 
és az azt kizáró okok
A korlátozott szavatosság csak akkor 

érvényes, ha a Vásárló rendeltetésszerűen 

használja a terméket!

A szavatosság érvényét veszti a következő 

esetekben:

– bármilyen hiba vagy kár, amit túlzott erőhatás 

kifejtése okozott éles vagy szúró tárgy által;

– balesetek, nem rendeltetésszerű használat, 

nem javasolt használat;

– a normálistól eltérő és/vagy ellenjavallt 

körülmények, ellenjavalt tárolás, gondatlanság 

vagy szükségtelen fizikai és/vagy elektronikai 

behatások;

– a készülék gyártási számának eltávolítása, 

károsítása, megváltoztatása vagy olvashatat-

lanná tétele;

– ha a készülék fizikai igénybevétel nyomait 

(kopás, karcolódás) mutatja;

– bármilyen hiba vagy kár, amit helytelen és/

vagy ellenjavallt működtetés, karbantartás, 

megkísérelt javítás vagy átállítás okozott;

– külső körülmények eredményezte hibák vagy 

károk, pl.: közlekedési baleset, ütközések 

egyéb tárgyakkal, tűzkár, árvíz, szennyeződés, 

szélvihar, villámkár, földrengés, folyadékoknak 

vagy szélsőséges időjárási körülményeknek 

való kitettség, nedvességnek vagy vegyi 

anyagoknak való kitettség, homokkal vagy 

szennyeződésekkel történő érintkezés, vagy 

bárminemű elektromos áramnak való kitétel.  

Összegezve: bármilyen karc, horpadás, 

repedés, vizuálisan észlelhető küllemi kár, 

melyet a Vásárló, vagy egy harmadik fél okoz, 

korlátozza és/vagy érvényteleníti a garanciát.

 

A Sybrillo fenntartja a jogot arra, hogy 

egyesével megvizsgálja és elbírálja 

a termékcsere-igényléseket.

A TERMÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT+ SZAVATOSSÁG

A Sybrillo Csereprogramja
A Sybrillo (Redwood City, CA 94063) garantál-

ja a termék árának visszatérítését, vagy a 

termék cseréjét egy új készülékre a következő 

feltételekkel.

A termék árának visszatérítése a kézhezvételtől 

számított 7 napon belül lehetséges. Vissza-

térítés esetén a termék visszaküldésének postai 

költségét a vásárló kell, hogy fedezze. Akkor áll 

módunkban visszatérítési kérelmeket elfogadni, 

ha a készüléket nem aktiválták, valamint új 

állapotban, használati nyomok nélkül, annak 

minden kiegészítőjével és csomagolóanya- 

gával együtt postai úton visszajut a feladó 

címére. Ha a vásárlás nem a Sybrillo webolda- 

lán keresztül, vagy előértékesítés formájában 

történt, a 7 napos visszatérítési periódus nem 

áll rendelkezésre.

Ha bármilyen gyártási hibát észlel a terméken 

vagy annak bármely kiegészítőjén, jogosult 

választása szerinti csereterméket kérni. Kérjük 

vegye fel velünk a kapcsolatot a weboldalun-

kon keresztül: help.sybrillo.com 

Visszatérítés
A Sybrillo NEM kötelezhető pénzvisszatérítés- 

re, ha a visszatérítési igényt a termék tény- 

leges kézhezvételétől számított 7 napon túl 

jelezték, illetve ha a termék vagy annak bár- 

mely kiegészítője elveszett vagy megsérült, 

ha a készülékben kár keletkezett, vagy ha 

a termék nincs új állapotban optikai vagy 

fizikai értelemben. 

Továbbá, ha a vásárlást igazoló dokumentum 

(számla) nem kerül bemutatásra, a Sybrillo nem 

köteles visszatéríteni a készülék árát. 

Ha a Sybrillo GO, vagy annak bármely kiegé- 

szítője bármilyen házilagos átalakításon esett 

át, sem visszatérítés, sem termékcsere nem 

lehetséges.  

Jogi nyilatkozat és biztonsági 
előírások
Ahhoz, hogy a felhasználói élmény tökéletes 

legyen, kérjük tartsa be az alábbi instrukciókat, 

amelyek az ön biztonságát és a Sybrillo GO 

épségét védik.

– Olvassa el és értelmezze a jelen Használati 

Útmutatót, mivel minden fontos kérdést és 

választ tartalmaz a termékkel kapcsolatban!

– Ne törje fel, ne módosítsa, ne feszegesse 

a Sybrillo GO-t!

– Óvja készülékét az erős környezeti 

behatásoktól
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– Mielőtt bekapcsolná az eszközt, győződ-

jön meg róla, hogy nincs kosz, homok, vagy 

bármilyen az előző használatokból visszama- 

radt szennyeződés, mely korlátozná az eszköz 

működését.

 

– Mielőtt bekapcsolja az eszközt, győződjön 

meg róla, hogy a javasolt pozícióban fogja 

azt – a BATTERY legyen a tenyerében. Ha más 

módon kívánja fogni a készüléket, győződjön 

meg róla, hogy az ujjai nem akadályozzák 

a motorokat, vagy a karokat, mivel ez csökkent 

teljesítményhez, vagy akár mechanikai és/

vagy személyi sérüléshez is vezethet!  

 

– Ne dobálja a terméket és ne ejtse le azt! 

A beépített gumiborítású panelek miatt 

az esetleges leejtés veszélye minimális, de 

javasoljuk, hogy mindig figyeljen a készülékre!

 

– Fogja meg a terméket a BATTERY-vel a tenye- 

rében mielőtt bekapcsolná, vagy letenné azt, 

vagy rögzítené egy állványra, vagy bármely 

más rögzítőelemre. Győződjön meg róla, hogy 

az ujjai nem akadályozzák a karokat a moz- 

gásban, így elkerülhető a személyi sérülés és 

a szükségtelen mechanikai behatások okozása.

– Minden feltöltés előtt győződjön meg arról, 

hogy a csatlakozó felületen nincs homok, 

por vagy egyéb szennyeződés, mivel ezek 

hátrányosan befolyásolják a töltés teljesít-

ményét és elektromos problémákat okozhatnak 

a készüléken belül.

– Bár a Sybrillo GO-t úgy terveztük, hogy ne 

legyenek eltávolítható kisméretű alkatrészei, 

kérjük kisgyermekektől tartsa távol 

a készüléket!

 

– A Sybrillo GO nem tud lemerült akkumulátorral 

működni! Olvassa el jelen útmutató BATTERY-re 

vonatkozó részét, és az instrukciók szerint 

töltse fel azt!   

– A Sybrillo BATTERY-t csak annak meghatáro-

zott céljára, vagyis a Sybrillo készülék működ-

tetésére használja! 

– A Sybrillo termékeket csak eredeti Sybrillo 

BATTERY-vel használja!

 

– Ne tegye ki a készüléket erős hőhatásnak. 

Ez elsősorban, de nem kizárólag, sütőkbe, 

mikrohullámú sütőkbe és szárítógépekbe való 

helyezésre vonatkozik.

– Ne zárja rövidre a Sybrillo GO elektromos 

kapcsolódási pontjait, mivel ez komoly elektro-

mos hibákhoz és/vagy személyi sérülésekhez 

vezethet! 

– Ne tegye ki a készüléket erős mágneses terek- 

nek, mivel ezek károsíthatják az akkumulátort 

és a motorokat!

A Sybrillo nem áll kapcsolatban, nem áll 

támogatottsági viszonyban, és nem áll sem-

miféle üzleti együttműködésben a GoPro® 

Inc.-vel, annak termékeivel, illetve szolgál-

tatásaival. A GoPro®, a HERO és ezek logói 

a GoPro® Inc. védjegyei, vagy bejegyzett 

védjegyei.

A Sybrillo GO-t számtalan óra 
kemény munkával és végtelen 
szeretettel alkottuk meg. Remél-
jük, hogy élvezni fogja az eszköz 
nyújtotta végtelen lehetőséget. 
Most pedig kezdődhet a videózás 
egy új szintje!
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