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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sportovní, outdoorové kamery.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis a ovládací prvky 

 

 

Tlačítko  / Zobrazení  Funkce  

Tlačítko ON/OFF Zapnutí / Vypnutí, přepínání mezi režimy videozáznamu, fotoaparátu a 
přehrávání (Playback) 

Spoušť / OK Pořizování videa / Statické fotografie, přehrávání / pozastavení videa (režim 
přehrávání), výběr v menu 

Tlačítko Menu Otevření a uzavření menu, ukončení přehrávání videa (režim přehrávání) 

Tlačítko ▲UP Digitální zoom (přiblížení): Výběr menu (po otevření menu), procházení 
položek v seznamu směrem nahoru, zastavení přehrávání videa (režim 
přehrávání), přetáčení videa nazpět (v režimu přehrávání) 

Tlačítko ▼DOWN Digitální zoom (oddálení): Výběr menu (po otevření menu, procházení 
položek v seznamu směrem dolů), přetáčení videa vpřed (režim přehrávání) 

Indikátor kapacity 
akumulátoru 

Při nabíjení akumulátoru svítí indikátor červeně a zhasne, jakmile je 
akumulátor plně nabitý. Kameru nabíjejte pouze ve vypnutém stavu.  

LED indikátor Indikace provozního stavu například při nahrávání videa, vyhotovení 
snímku, při automatickém vypnutí obrazovky.  

 

 

 

 



Uvedení do provozu 
Nabíjení vestav ěného lithiového akumulátoru.  

Kamera je vybavena vestavěným lithiovým akumulátorem 3,7 V. Zkontrolujte stav akumulátoru kamery 
a v případě nízké kapacity jej vždy včas nabijte.  

 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li kameru nabít, připojte ji k počítači. Kamera přitom musí být vypnutá. Při nabíjení indikátor 
svítí a vypne se, jakmile je akumulátor plně nabitý. Akumulátor se obvykle nabíjí 2 – 4 hodiny.  

 

Použití paměťové karty 

Při vkládání TF karty do slotu v kameře dbejte umístění do správné 
pozice. Všimněte si grafického znázornění pro vkládání karty u 
slotu na kameře.  
 
Pro vyjmutí TF karty jemně stiskněte hranu karty. Tím dojde 
k vysunutí karty ze slotu.  
 

Poznámka: Kamera nedisponuje interní pamětí. Před použitím kamery proto vždy vložte paměťovou 
kartu. Předtím musí být paměťová karta vždy naformátována.  

Zapnutí / vypnutí kamery 

Zapnutí  
 
Stiskněte tlačítko ON / OFF po dobu 3. sekund. Kamera zobrazí domovskou obrazovku a přepne  
se do stavu POWER ON.   
 
Vypnutí 
 
Jakmile je kamera v klidovém režimu, stiskněte tlačítko ON / OFF. 
 
Automatické vypnutí 
 
Kamera je vybavena funkcí, která šetří kapacitu akumulátoru. Kamera se automaticky po určitě době 
přepne do pohotovostního režimu. Výchozí doba pro automatické vypnutí je 3 minuty. 
 

Vypnutí p ři nízkém stavu akumulátoru  
 
Při nízkém stavu baterie se na displeji zobrazí symbol přeškrtnuté baterie. V tomto případě ihned 
nabijte akumulátor. Jakmile začne uvedený symbol červeně blikat, kamera se automaticky vypne.  
 

 

Přepínání mezi provozními režimy 
Kamera disponuje celkem 3 režimy: Fotoaparát, Video  a režim Přehrávání  (Playback).  
Pro přepínání mezi režimy použijte tlačítko ON / OFF.  

V režimu fotoaparátu můžete pořídit snímek jako s běžným fotoaparátem. Video režim umožňuje 
záznam videa. V režimu přehrávání lze prohlížet pořízené snímky a přehrávat zaznamenané video.  
 
 
 

LED indikátory  

LED indikace: Pokud je kamera v provozním režimu (například dochází k pořizování videozáznamu, 
snímku nebo kamera přechází do režimu Standby) indikuje prováděnou akci LED kontrolkou.  
Stejně tak i při nabíjení je stav signalizován LED.  
 

Režim fotoaparátu / Videozáznamu  
 
Záznam je možné pořídit v maximální délce 29 minut. Pro pořízení dalšího záznamu je nezbytné 
provést nové spuštění (restart) záznamu.   

Kamera se automaticky nachází v režimu video záznamu. Pro pořízení záznamu stiskněte spoušť. 
Dalším stiskem spouště se nahrávání zastaví. Pořízení videozáznamu se automaticky zastaví  
po dosažení intervalu nahrávání v délce 29 minut.  

Pro pořízení fotografie stiskněte spoušť. Pro přizpůsobení funkce zoom v režimu pořízení video 
záznamu nebo režimu fotoaparátu použijte navigační tlačítka ▲ / ▼. 

 

Symboly na displeji v režimu fotoaparátu  

1. Režim fotoaparátu (Photo) 

2. Číslice 3 fotografie indikují režim sériového snímání 

3. Samospoušť 
4. Rozlišení fotografie 
5. Kvalita snímku 
6. Počet zbývajících snímků, které jsou k dispozici 
7. Číselná hodnota funkce digitálního zoomu 
8. Indikátor stavu akumulátoru 
9. Funkce detekce obličeje 
 

 

 

Symboly na displeji v režimu videozáznamu  

 

1. Režim video záznamu 
2. Nastavení kvality videa 
3. Počet snímku za sekundu (FPS) 
4. Rozlišení videa 
5. Zbývající doba záznamu 
6. Funkce detekce obličeje  
7. Číselná hodnota funkce digitálního zoomu 
8. Indikátor stavu akumulátoru 

 



Poznámka: Pro záznam videa v HD kvalitě nebo FHD, je nezbytné použít TF High Speed 4 
paměťovou kartu (nebo kartu s vyššími parametry). Funkce úspory energie zajišťuje, že během 
nahrávání videa se displej automaticky vypne. Krátkým stiskem tlačítka ON / OFF nebo spouště  
jej lze znovu zapnout.  

Menu pro nastavení 
Zobrazení menu  

Pro otevření nabídky nastavení stiskněte tlačítko Menu v režimu video záznamu / přehrávání.  
Navigaci v menu a submenu provedete pomocí tlačítek ▲ / ▼. Vybraná (aktivní) položka  
je zvýrazněna modře.  

V nastavení video režimu je možné použít funkci „Seamless“ (plynulé napojení dalšího 
videozáznamu). Navíc lze nastavit několika minutové video sekvence (1 / 3 a 5 minut).  
Po ukončení video záznamu se poté automaticky spustí nový záznam. V případě, že došlo  
k zaplnění celkové kapacity paměťové karty, dojde k odstranění nejstaršího záznamu.  
Teprve poté se spustí další záznam.   

  Menu v režimu fotoaparátu           Menu v režimu  pořízení záznamu 

 

Režim přehrávání (Playback) 
Pro vstup do režimu přehrávání stiskněte tlačítko ON/OFF. Toto tlačítko stiskněte také při procházení 
seznamu snímků, zaznamenaného videa a při přehrávání videa. Pro přechod na předchozí nebo 
následující video záznam nebo snímek použijte navigační tlačítka.  

Přehrání videa: Pro přehrávání nebo pozastavení videa stiskněte spoušť. Pro rychlé přehrání směrem 
nazpět nebo vpřed použijte navigační tlačítka. Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko MENU. 

   Přehrávání videa     Pozastavení (pauza) videa 

 
 
 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kamery. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit displej a pouzdro kamery.  

 
Recyklace 

 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných 
zákonných předpisů. 
 
Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte tak k jeho ochran ě! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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