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Firmware

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu RICOH WG-30w.
Než začnete s aktualizací, zkontrolujte si verzi firmwaru instalovanou ve vašem fotoaparátu. 

Změny ve verzi 1.01 
• Zlepšení výkonu a parametrů prohlížení snímků pomocí Chrome pomocí komunikačního 

přístroje s Androidem.
Upozornění
• Pouze uživatele RICOH WG-30W si mohou stáhnout a použít tento firmware.

RICOH IMAGING COMPANY vydává aktualizaci firmwaru pro RICOH WG-30w verze 1.01.

Název Firmware Update Software pro RICOH WG-30w

Registrované názvy souborů aktualizace WG30W_V101.zip (13,923 Kbytů)

Použitelná pro produkt WG-30w  
Pro kontrolu verze firmwaru stiskněte MENU a zapněte fotoaparát. Verze firmwaru 
se zobrazí asi na 5 sek. na monitoru LCD .

Soubor s firmwarem pro Mac a Windows : zip

Datum uveřejnění 09 - 07 - 2015

Copyright RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Příprava aktualizace - potřebujete
• Prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou) 

• Kabel USB 2.0 (micro B)  
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC připojením fotoaparátu 
přímo k počítači. 

• Čtečku karet SD/SDHC nebo počítač s vestavěnou čtečkou karet SD/SDHC  
Když kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na kartu SD/SDHC pomocí čtečky karet. 

• Plně nabitou baterii D-LI92

Stažení souboru aktualizace verze 1.01
Windows/Macintosh : WG30W_V101.zip 13,923 Kbytů, zip 
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/digital/firmware/WG30W_V101.zip

Rozbalení souborů
Dvojím kliknutím na stažený soubor se vygeneruje následující soubor.
fwdc336p.bin -  (soubor s firmwarem)
1. Po naformátování karty SD/SDHC, zkopírujte soubor fwdc336p.bin do základního adresá-

ře karty SD/SDHC.
2. Zkontrolujte, že máte vypnutý fotoaparát.
3. Vložte paměťovou kartu SD s novým firmwarem (připravená v bodu 1) do fotoaparátu a 

zavřete krytku karty.
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4. Zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítku MENU.
8. Na obrazovce se objeví hlášení  

[PROGRAM UPDATE]
  YES
 NO
 NEW VERSION IS
 VER. 1.01

6. Čtyřcestným přepínačem zvolte „YES“ a stiskněte tlačítko OK.
7. Na LCD monitoru ase objeví [NOW LOADING].  

* V žádném případě fotoaparát během procesu aktualizace firmwaru nevypínejte!
8. Když je aktualizace ukončena, objeví se nalevo zpráva [COMPLETE], fotoaparát nyní vy-

pněte.
9. Vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu SD se souborem aktualizace firmwaru. 

Zkontrolujte výše uvedeným postupem instalovanou vezi firmwaru ve vašem fotoapará-
tu.

Upozornění
• Po ukončení procesu aktualizace je na paměťové kartě SD stále soubor s firmwarem. Jestliže 

chcete kartu používat dále pro záznam snímků, nejprve soubor vymažte.

• Firma RICOH neručí za žádných okolní odpovědnost přímo nebo nepřímo vzniklé ztráty, 
které by nastaly použitím tohoto licenčního softwaru, jako je poškození dat, programů nebo 
jiných neurčitých náležitostí, ztrátou prospěchu nebo zisku. 


