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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Černo-bílé zobrazení (B-W)   6 Objektiv 
2 Tlačítko pro výběru režimu MODE   7 Reset kamery 
3 Spoušť      8 USB rozhraní 
4 Zapnutí / vypnutí kamery ON/OFF  9 TV konektor 
5 Mikrofon     10 Slot pro paměťovou TF kartu 
 

 

Funkce a zobrazení 
Tlačítko/Zobrazení  Funkce 

POWER   Tlačítko ON/OFF, zapnutí nebo vypnutí kamery 
 
Spoušť Režim videokamery, pořízení snímku /pozastavení režimu 

fotografování a režim playback (přehrávání). Přehrávání pořízeného 
videa (po připojení s TV), delším stiskem vstoupíte do režimu mazání,  

    dalším stisknutím dojde k vymazání dat.  
 
Tlačítko MODE   Přepínání mezi režimy videozáznamu, fotoaparátu a pro změnu 

velikosti obrazu. Pro formátování TF karty stiskněte a přidržte tlačítko 
v režimu fotoaparátu. V režimu přehrávání: po propojení s TV je 
možné procházet jednotlivé snímky nebo vstoupit do režimu mazání 
dat.  
  

Uvedení do provozu 
 
Bult-in akumulátor  
 
Kamera pro napájení využívá vestavěný lithiový akumulátor 3,7 V DC v originálním stavu.  
Akumulátor nelze vyměňovat.  
  
Použití pam ěťové karty 

Při vkládání paměťové karty vždy dbejte grafického vyobrazení pro vložení ve správné pozici.  
Kartu vkládejte do kamery kovovými proužky napřed. Při vyjmutí nejprve lehce zatlačte na paměťovou 
kartu a poté ji vyjměte.  

 



Zapnutí 

Stiskněte a přidržte tlačítko POWER po dobu 2. sekund. Tím dojde k zapnutí kamery.  

Přepínání mezi jednotlivými režimy 

Kamera se po zapnutí přepne do režimu pro záznam videa ve výchozí kvalitě (Low).  
Stisknutím tlačítka MODE v režimu fotoaparátu přepínáte mezi Low  nízkou (výchozí) a High   
vysokou kvalitou záznamu.  

Videozáznam 

Přejděte do režimu videozáznamu. Stiskem tlačítka spouště dojde k zahájení videozáznamu.  
Dalším stiskem tlačítka spouště bude záznam ukončen.  

Pořízení snímku  

Pro pořízení fotografií stiskněte spoušť v režimu fotoaparátu.  

Výstup TV OUT 

Pro přenos obrazu a zvuku z kamery do televize, připojte standardní TV kabel do TV konektoru  
na kameře. Žlutý konektor je video výstup, červený a bílý konektor zajišťuje přenos audio záznamu.  

Přehrávání (Playback) 

Po připojení kamery k televizi se automaticky aktivuje režimu přehrávání. Pro výběr přehrávání 
fotografií nebo videa stiskněte tlačítko MODE v režimu playback. Pro spuštění přehrávání vybraného 
videa stiskněte tlačítko spouště. Pro pozastavení přehrávání znovu stiskněte spoušť. Vstup do režimu 
mazání dat provedete po delším stisku tlačítka spouště v režimu přehrávání. Krátkým stiskem 
potvrdíte odstranění vybraného záznamu. Tlačítkem MODE pak režim mazání můžete kdykoliv 
opustit. 

Vypnutí kamery 

Pro vypnutí kamery stiskněte tlačítko POWER. 

Propojení kamery s po čítačem 

Kameru nejprve zapněte a poté ji propojte pomocí dodaného USB kabelu s USB portem vašeho 
počítače. Po připojení kamery s počítačem je kamera automaticky připojena jako přenosné zařízení. 

 

Další funkce 
Pořízení záznamu, režim fotografování 

Záznam videa je automaticky ukončen po uplynutí 29 minut. Následně pak musí být na kameře znovu 
manuálně spuštěn. Po zapnutí kamera přejde do režimu videozáznamu. Tlačítkem MODE přepínáte 
mezi požadovanou kvalitou videozáznamu (Low/High). Pro zahájení videozáznamu stiskněte spoušť 
v režimu videozáznamu. Pro jeho ukončení znovu stiskněte tlačítko spouště.  

V režimu videozáznamu se na displeji zobrazují násl edující informace: 

 

 

 

 

 

 

 

1 High Pořízení záznamu ve vysokém rozlišení  

2 Symbol režimu 
videozáznamu 

Zobrazení aktuálního režimu kamery (blikající symbol označuje, 
právě probíhající záznam videa) 

3 Indikátor kapacity 
akumulátoru 

Zobrazení aktuálního stavu akumulátoru 

4 TF karta Symbol při použití paměťové TF karty 
5 Low  Pořízení záznamu v nízkém rozlišení 

6 Zbývající doba 
záznamu 

Zobrazení zbývajícího času (kapacity) pro pořízení záznamu  
na paměťovou TF kartu.  

7 Režim fotoaparátu  Symbol pro režim fotoaparátu  
8 Foto HI Pořízení snímku v nízké kvalitě rozlišení 

9 Počet snímků 
Zobrazení zbývajícího počtu snímků, které lze na paměťovou kartu 
uložit  

10 Foto Lo Zobrazení vysokého rozlišení v aktuálním režimu fotografování 
 

V režimu p řehrávání (playback) se na displeji zobrazují násled ující informace: 

 

 

 

 

 

Číslo  Symbol  Popis  
1 Režim playback Zobrazení režimu přehrávání 

2 Počet záznamů 
Celkový počet záznamů 31 /  
aktuálně se přehrává 19. záznam 

3 TF karta Symbol použité TF karty 
4 Symbol záznamu Zobrazení formátu videa aktuálně přehrávaného souboru 

 

Mazání dat 

Po připojení kamery k TV se kamera automaticky přepne do režimu přehrávání.  
Pro vstup do režimu mazání dat stiskněte a přidržte tlačítko spouště. Pro potvrzení 
vymazání vybraného záznamu znovu stiskněte tlačítko spouště. Režim mazání dat 
opustíte po stisknutí tlačítka MODE. 

Uvnitř kamery je vestavěný akumulátor, který nelze vyměňovat. Kameru nikdy 
nerozebírejte ani nijak neupravujte. Nevystavujte kameru extrémním teplotám,  
přílišné vlhkosti, dopadu slunečních paprsků ani stříkající vodě. Nabíjení akumulátoru 
provádějte pouze pomocí dodávaného adaptéru.  

 
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! 
 

 
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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