
Ống kính

Phím chuyển chế độ 
Slow-motion

Đèn LED thông báo
Loa

Micro
Đèn LED thông báo

Cảm biến cầm/nắm

Cổng micro USB
Lỗ lắp Tripod

Khe lắp thẻ nhớ 
MicroSD™ (với nắp đậy)

Phím chụp

Tham khảo các phụ kiện thú vị 
dành cho cuộc sống năng động với 
RE tại: www.recamera.com

Đinh ốc vặn Tripod

Dây đeo
Móc vào đinh ốc vặn tripod. Vặn 
chặt đinh ốc vào lỗ lắp tripod 
nằm dưới đấy RE.

Hướng Dẫn
Sử Dụng Nhanh



CÀI ĐẶT HTC RE Ở LẦN ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG

Kết nối RE với cáp sạc 
microUSB đi kèm theo 
hộp máy.

Đèn LED thông báo sẽ 
chuyển sang màu xanh khi 
RE đã được sạc đầy.

SẠC PIN THIẾT BỊKIỂM TRA THẺ NHỚ MỞ NGUỒN

1. Mở nắp đậy khe thẻ nhớ microSD ở 
dưới đáy của RE.

2. Lắp thẻ nhớ microSD với mạch tiếp 
xúc mạ vàng hướng lên, cùng hướng 
với ống kính. Bạn sẽ nghe thấy tiếng 
tách nhỏ khi thẻ nhớ được lắp vào 
đúng cách.

3. Đóng nắp đậy thẻ nhớ bằng cách nhấn 
xuống để đóng sát vào thân RE.

Bấm và giữ phím Chụp trong 
2 giây để mở nguồn cho lần 
đầu tiên sử dụng.

Cho các lần sử dụng sau đó, 
đơn giản chỉ việc cầm/nắm 
RE, cảm biến trên thân thiết 
bị sẽ nhận biết và mở nguồn 
RE ngay tức thì.

QUAN TRỌNG! RE sẽ không hoạt động được nếu 
thiếu thẻ nhớ. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đóng 
chặt nắp đậy khe thẻ nhớ để tránh làm hỏng RE 
do nước và bụi bẩn.

Chắc chắn rằng bạn đã lắp thẻ nhớ trên 
HTC RE trước khi sử dụng.



Bấm phím chụp.
Đèn thông báo LED sẽ 
chớp đỏ và phát tiếng 
“cách” từ loa của RE.

1. Bấm & giữ phím chuyển đổi 
chế độ quay slow-motion 
(chuyển động chậm) trên thân 
thiết bị đến khi đèn thông báo 
LED chuyển sang màu xanh.

2. Bấm & giữ phím Chụp cho 
đến khi quay phim bắt đầu. 
Đèn thông báo LED sẽ chớp 
xanh liên tục và RE phát ra 
tiếng “bíp” báo hiệu thiết bị 
đang quay phim ở chế độ 
Slow-motion.

3. Bấm phím chụp lần nữa để 
dừng quay, đèn LED sẽ tắt và 
RE phát tiếng “bíp” lần nữa.

1. Bấm và giữ phím chụp trong 
2s đến khi bạn nghe tiếng 
“bíp” và đèn thông báo LED 
chớp đỏ liên tục báo hiệu RE 
đang thực hiện quay phim. 

2. Bấm phím chụp lần nữa để 
dừng quay phim, đèn thông 
báo LED sẽ tắt và RE sẽ phát 
ra tiếng “bíp” lần nữa.

CHỤP ẢNH

QUAY PHIM

QUAY PHIM Ở CHẾ ĐỘ 
SLOW-MOTION

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG 
PIN
Cầm RE lên để kiểm tra tình trạng 
pin trên thiết bị. Đèn thông báo LED 
sẽ hiển thị như sau:
• XANH: mức pin còn trên 

25%.
• CAM: mức pin còn lại dưới 

25%.
Nếu bạn đang cầm RE và muốn kiểm 
tra pin, hãy đặt thiết bị xuống trong 
30 giây.Khi cầm thiết bị lên lại, bạn 
sẽ biết tình trạng pin thông qua đèn 
thông báo LED.



GHÉP VÀ KẾT NỐI
1. Tải và cài đặt ứng dụng RE vào điện thoại 

Android™ hoặc iPhone® của bạn.
2. Mở ứng dụng, sau đó cầm RE lên.
3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình ứng 

dụng để ghép (pair) và kết nối điện thoại với 
RE.

VỚI ỨNG DỤNG RE, BẠN CÓ THỂ:
• Chụp ảnh & quay phim, sử dụng điện thoại 

như màn hình xem trước cho máy ảnh RE.
•  Xem, chỉnh sửa, và chia sẻ hình ảnh/phim.
• Cài đặt & quay phim  “time-lapse” (tua 

nhanh thời gian).
• Bật/tắt chế độ góc siêu rộng “ultra-wide 

angle”.
•  Tuỳ chỉnh các cài đặt cho máy ảnh RE...

Giúp RE đạt tiêu chuẩn chống nước IPX8 bằng 
cách lắp một nắp chống nước (phụ kiện bán rời). 

RE đạt chuẩn chống nước IPX7. 
KHẢ NĂNG CHỐNG NƯỚC

CHỐNG NƯỚC
IPX7 1 mét trong 30 phút

CHỈ TRONG NƯỚC SẠCH/ NƯỚC BIỂN

Chi tiết:
RE sẽ đạt khả năng chống nước cấp 8 (IPX8) cho phép chụp ảnh ở độ sâu 3 mét 
(hay 9.8 ft) và trong thời gian liên tục lên đến 120 phút khi sử dụng cùng với nắp 
chống nước - phụ kiện bán rời. Và RE mặc định khi mở hộp đã đạt chuẩn chống 
nước cấp 7 (IPX7) cho phép chụp ảnh ở độ sâu 1 mét (hay 3.2 ft) và trong thời 
gian liên tục lên đến 30 phút. 
Các chuẩn đánh giá này không hàm ý chắc chắn khả năng chống nước của RE 
hoặc đảm bảo RE sẽ không hư hỏng, hay gặp sự cố trong mọi điều kiện sử dụng 
từ người dùng. Vui lòng sử dụng thiết bị đúng cách và trong điều kiện cho phép

WATERPROOF
IPX8 3 mét trong 120 phút

CHỈ TRONG NƯỚC SẠCH/ NƯỚC BIỂN



Thông tin thêm:
•   Tuyệt đối không nhúng RE vào 

suối nước nóng, hay bất kỳ chất 
lỏng nào ngoài nước (như: chất 
cồn, xà phòng nước, chất tẩy, 
rượu...)

•   Tránh nhúng RE hoặc để cổng 
microUSB tiếp xúc với hoá 
chất như: xà phòng lỏng hoặc 
chất tẩy. 

•  Không để RE tiếp xúc với cát.
•   Không nhảy xuống nước với 

RE hay nhúng thiết bị vào môi 
trường nước áp suất cao như  
ghềnh hay thác nước.

Luôn luôn vệ sinh thiết bị sau khi 
đã sử dụng dưới nước. Một số loại 
nước, đặc biệt là nước muối, có thể 
ăn mòn các thành phần điện tử trên 
thiết bị (vd: cổng microUSB) và có 
thể gây ra hư hỏng cho RE.
Chúng tôi khuyến cáo rằng bạn nên 
vệ sinh RE trong vòng 60 phút khi 
vừa sử dụng thiết bị dưới nước.
1. Nhúng RE vào trong nước sạch, với khe thẻ 

nhớ microSD & nắp đậy khe thẻ nhớ được 
đóng chặt. 

2. Để RE ngập trong chậu/xô nước trong 
khoảng 10 phút. 

3. Giũ nước còn đọng/dính lại trên cổng USB. 
4. Lau sạch các giọt nước còn đọng lại bằng 

vải mềm và làm khô RE tại một nơi thông 
thoáng.

GIỮ GÌN VÀ BẢO QUẢN

Nước nóng/ 
suối nước 

nóng

Xà phòng/chất 
tẩy/chất keo...

Bụi bẩn/
Cát.TRÁNH:

•   RE có thẻ sử dụng dưới nước chỉ trong điều kiện nhiệt độ của nước giao 
động từ  15°C đến 35°C (59°F to 95°F).

•   Trong trường hợp cổng microUSB đã tiếp xúc với nước muối hoặc các loại 
hoá chất lỏng, rửa ngay thiết bị với nước sạch. Các chất gây ô nhiễm này 
có thể làm hỏng các chân/mạch tiếp xúc trên cổng microUSB.

•  Nếu như cổng miicroUSB bị ướt, giữ RE với cổng USB hướng lên và giũ 
mạnh cho nước văng ra. Phải đảm bảo rằng cổng microUSB đã khô hoàn 
toàn trước khi cắm sạc hoặc kết nối với máy tính bằng cáp USB.

•   Tuyệt đối không thử RE ở các điền 
kiện va chạm mạnh, rung động hay 
áp lực bằng cách thả hay đập mạnh 
thiết bị, điều này có thể làm hỏng 
khả năng chống nước của RE.

•   Không sạc RE dưới nước.
•   Không lắp thẻ nhớ bị ướt vào RE.
•   Không mở nắp đậy khe thẻ nhớ 

microSD dưới nước hoặc các khu 
vực có nước phun vào, gió mạnh,  
bụi bẩn, hoặc cát.

•   RE không thể nổi trên mặt nước. Do 
đó không thả RE xuống nước.



Tham quan website www.recamera.com 
để trang bị thêm phụ kiện, 

tìm các hướng dẫn & câu hỏi thường gặp 
Đăng ký để nhận bản tin & các cập nhật mới nhất.

© 2014 Tập Đoàn HTC.  Bảo lưu toàn quyền. 
HTC, logo HTC, RE, logo RE, khẩu hiệu - Life In Full View, và tên tất cả sản phẩm HTC & dịch vụ HTC khác là tên thương mại hoặc thương 
hiệu đã đăng ký của Tập Đoàn HTC & các các công ty trực thuộc tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Apple và Apple logo là nhãn hiệu thương 
mại của Apple Inc., đăng ký tại Mỹ & các nước khác. App Store là một dịch vụ đăng ký của Apple Inc. Google Play là nhãn hiệu thương  mại 
của Google Inc. Tất cả các công ty khác, sản phẩm, và tên các dịch vụ là tài sản của riêng các chủ sở hữu đó và việc sử dụng của họ không 
chỉ ra việc liên kết với, liên đới, hay xác nhận của hoặc bởi Tập Đoàn HTC. 

RE là một sản phẩm từ Tập Đoàn HTC. Sản phẩm này được bảo vệ bằng bản quyền, bằng sáng chế, và các quyền liên quan đến quyền sở 
hữu trí tuệ, bởi các quy định và luật hiện hành. RE có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với thiết bị chạy hệ điều hành Android/iOS. Để sử 
dụng sản phẩm chung với smartphone, bạn cần có một thiết bị chạy Android/iOS và sẽ phải tải về phần mềm cung cấp bởi Tập Đoàn HTC 
và các bên cấp phép của nó. Phần mềm này không được bán rời, nó đã được đăng ký bản quyền cho bạn. Phần mềm được đưa ra một thoả 
thuận bản quyền mà bạn phải chấp nhận trước khi sử dụng nó. Bằng việc sử dụng phần mềm, bạn đồng ý với Tập Đoàn HTC trong giới hạn 
cho phép bởi thoả thuận bản quyền. Một bản sao của bản quyền hiện có tại website www.recamera.com.


