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Informace o této příručce
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Pozorně si tuto příručku přečtěte a uložte ji na bezpečné místo pro budoucí referenci.
Společnost JK Imaging si vyhrazuje veškerá práva na tento dokument. Žádná část této vydané příručky nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,
ukládána ve vyhledávacím systému nebo překládána do jiného jazyka nebo počítačového jazyka, a to v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem bez předchozího
písemného svolení společnosti JK Imaging.
Všechny ochranné známky uvedené v této příručce jsou používány pouze pro identifikační účely a jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Tato příručka poskytuje pokyny k používání vaší nové VR kamery KODAK PIXPRO. K zajištění toho, že je obsah této příručky přesný, bylo vynaloženo veškeré
úsilí; společnost JK Imaging si nicméně vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.
V celé této příručce „

“ označuje užitečné informace „

číslo stránky“ označuje úvod k obsahu na této stránce.
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Pro zákazníky v U.S.A.
Prohlášení Federální komunikační komise rušení
Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn dvěma následujícími podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2)
toto zařízení musí vydržet jakékoliv přijímané rušení včetně rušení, které může být příčinou nežádoucí činnosti.
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle Části 15 Pravidel FCC. Tato omezení jsou
navržena s úmyslem poskytovat rozumnou ochranu před škodlivými vlivy rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat
vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však
žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nebude vyskytovat. Pokud je zařízení příčinou rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím
přístroje, uživatel by se měl pokusit rušení odstranit jedním z následujících opatření:
- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.
Upozornění FCC: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovídající za dodržování norem, mohou způsobit ztrátu oprávnění
uživatele toto zařízení používat.
Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
Prohlášení ohledně ozáření:
Tento výrobek vyhovuje požadavkům FCC ohledně vystavení VF limitní hodnotě stanovené pro neřízené prostředí a je bezpečný pro zamýšlený provoz popsaný v
této příručce. Dalšího omezení RF expozice lze dosáhnout udržováním produktu co nejdále od těla uživatele nebo nastavením přístroje na nižší vyzařování energie
(pokud je taková funkce k dispozici).

Vyjádření organizace Canadian Industry:
Toto zařízení splňuje licenci ISED pro RSS s výjimkou. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí působit nežádoucí rušení
signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by působilo nežádoucí provoz.
Vyjádření ohledně vystavení záření:
Tento výrobek vyhovuje kanadským limitům pro vystavení radiofrekvenčnímu záření stanoveným pro nekontrolované prostředí a je bezpečný pro určený účel
popsaný v této příručce. Dalšího omezení RF expozice lze dosáhnout udržováním produktu co nejdále od těla uživatele nebo nastavením přístroje na nižší
vyzařování energie (pokud je taková funkce k dispozici).
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Pro zákazníky v Evropě
Tento symbol [přeškrtnutého odpadkového koše WEEE v příloze IV] označuje tříděný sběr elektrického a elektronického odpadu a elektronických zařízení v
evropských zemích. Zařízení nevyhazujte do domácího odpadu. Pro správnou a bezpečnou likvidaci tohoto výrobku použijte sběrný systém dostupný ve vaší
zemi.
Značka „CE“ označuje, že tento produkt splňuje evropské požadavky na bezpečnost, zdraví, životní prostředí a ochranu spotřebitele. Kamery označené „CE“
jsou určeny pro prodej v Evropě.
Evropa - Prohlášení o shodě EU
Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnice RED 2014/53/EU. K prokázání předpokladu shody se základními požadavky směrnice RED
2014/53/EU byly použity následující zkušební metody:
-

EN60950-1/A12:2011+A2:2013
Bezpečnost zařízení informačních technologií

-

EN 62311:2008
Hodnocení elektronických a elektrických zařízení vztahující se k omezení vystavení osob elektromagnetickým polím (0 Hz-300 GHz)

-

EN 300 330-1 V2.1.1:2017
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení s krátkým dosahem (SRD); Rádiové vybavení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz
a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz

-

EN 300 328-1 V2.1.1 (2016-11)
Systémy širokopásmového vysílání; Vybavení pro vysílání dat v pásmu 2.4 GHz ISM pomocí modulace vysílacího spektra

-

EN 301 489-1 V1.9.2:2011
Záležitosti elektromagnetické kompatibility a rádiového spektra (ERM); Standard elektromagnetické kompatibility (EMC) pro rádiová zařízení a služby; Část
1: Společné technické požadavky

-

EN 301 489-3 V1.6.1:2013
Záležitosti elektromagnetické kompatibility a rádiového spektra (ERM); Standard elektromagnetické kompatibility (EMC) pro rádiová zařízení a služby; Část
3: Zvláštní podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD), pracující na frekvencích od 9 kHz do 246 GHz

-

EN 301 489-17 V2.2.1:2012
Záležitosti elektromagnetické kompatibility a rádiového spektra (ERM); Standard elektromagnetické kompatibility (EMC) pro rádiová zařízení; Část 17:
Zvláštní podmínky pro širokopásmové systémy přenosu dat

Sintai Optical (Shenzhen) Co., Ltd tímto prohlašuje, že jsou tyto výrobky [VR kamera a ovladač BLUETOOTH] v souladu se zásadními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Manufacturer: Sintai Optical (Shenzhen) Co., Ltd
Address: Qiwei Ind Sec, 1st, 2nd,& 3RD Bldg, Lisonglang Village, Gongming Town, Bao’an District, Shenzhen, Guangdong, China

Balení: Dodržujte místní předpisy ohledně recyklace obalů.
Baterie: Použité baterie zlikvidujte v určených sběrných střediscích.
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Pro vyjádření SAR
Mezi tělem uživatele a zařízením musí být udržována minimální separační vzdálenost 0 cm, včetně antény při nošení na těle pro splnění požadavků na vystavení
vysokofrekvenčním signálům v Evropě.
Aby byly splněny evropské požadavky nebo omezení na vystavení vysokofrekvenčním signálům, nesmí opaskové spony, podložky ani podobné příslušenství
jiných výrobců používané s tímto zařízením obsahovat žádné kovové součásti. Používání těchto příslušenství, které nesplňuje tyto požadavky, nemusí vyhovovat
požadavkům nebo omezením na vystavení vysokofrekvenčním signálům a je třeba se jej vyvarovat.
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Poznámky týkající se bezpečnosti
Poznámky k výrobku:
• Výrobek sami nerozebírejte ani neopravujte.
• Používejte výrobek správně. Tento výrobek může být poškozen v důsledku upuštění, proražení nebo rozdrcení.
• Prvků objektivu se nedotýkejte přímo, k jeho utření a čištění používejte profesionální čisticí papír na objektivy spolu s čisticími prostředky na objektivy.
• K otírání výrobku nepoužívejte čisticí prostředky obsahující žíraviny, alkohol nebo organická rozpouštědla.
• Výrobek nepoužívejte ani neskladujte v prostředí s vysokou teplotou.
• Objektiv delší dobu nevystavujte silným zdrojům svěla (např. dennímu světlu atd.).
• Výrobek nepoužívejte ani neskladujte v prostředí silných magnetických polí.
• Pokud je výrobek rychle přenesen z prostředí o nízké teplotě do prostředí s vysokou teplotou prostředí, může v důsledku fyzikálních změn dojít ke kondenzaci
vody ve výrobku. V tomto případě je doporučeno před zapnutím počkat, dokud se teplota výrobku nevrátí na pokojovou teplotu.
• Pokud nelze přehrát fotografie nebo video v důsledku nesprávné činnosti uživatele, Společnost nenese žádnou odpovědnost za náhradu.
• Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, skladujte jej v suchém a čistém prostředí.
• Na základě vlastností elektronických prvků kamery bude během používání teplota kamery stoupat (bude vyzařovat teplo). I když je teplota během vyzařování
tepla z povrchu kamery relativně vysoká, je kamera schopna nepřetržitě natáčet, aniž by došlo k poruchám. Když kamera zjistí, že teplota těla kamery překročila
určitá omezení teploty, automaticky se vypne.
• V případě vypnutí v důsledku omezení teploty lze kameru opět zapnout za účelem natáčení, až její teplota klesne.

Poznámky k baterii:
• Používejte akumulátor stejného typu, jako je typ obsažený v balení.
• Pokud se při nabíjení nebo používání baterie přehřívá, přestaňte ji okamžitě nabíjet nebo používat. Vypněte výrobek, opatrně vyjměte baterii a počkejte, až se
ochladí.
• Udržujte kontakty baterie čisté a suché.
• Nainstalujte baterii podle označení znamének plus a mínus vyznačených na přihrádce pro baterii. Nikdy ji do přihrádky pro baterii nevkládejte silou.
• Uniká-li elektrolyt baterie do výrobku, obraťte se na svého prodejce. V případě úniku elektrolytu na pokožku opláchněte ihned pokožku čistou vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Abyste zabránili poškození baterie, nepouštějte ji na zem, neházejte na ni těžké předměty a ani do jejího povrchu nerýpejte ostrými předměty.
• Nevystavujte baterii kontaktu s kovovými předměty (včetně mincí), abyste předešli zkratu, vybití, nadměrnému přehřátí nebo možnému úniku elektrolytu.
• Nezahřívejte baterii a neházejte ji do ohně, předejdete tak možné explozi.
• Pokud baterii skladujete příliš dlouho, vyměňte ji.
• Neskladujte baterii v prostředí s vysokou teplotou.
• Používání baterie v chladném prostředí bude mít za následek mnohem nižší výkon.
• Nepokoušejte se rozebírat baterii sami.
• Baterii likvidujte řádně v souladu s místními zákony a předpisy (národními nebo regionálními).
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Poznámky k paměťové kartě:
• Tato příručka se vztahuje k paměťovým kartám typukarta microSD, microSDHC nebo microSDXC.
• Udržujte paměťovou kartu čistou a suchou.
• Při vkládání paměťové karty se ujistěte, zda strana karty, na které se nachází zářez, odpovídá směru zářezu na označení pro paměťovou kartu v blízkosti štěrbiny
pro kartu. Netlačte paměťovou kartu do štěrbiny silou.
• Zcela novou paměťovou kartu před prvním použitím nejprve zformátujte.
• Fotografie nebo videa pořízená výrobkem budou uložena ve složce, která je automaticky vytvořena na paměťové kartě. Neukládejte do těchto složek fotografie
nebo videa, která nebyla pořízena pomocí tohoto produktu v případě, že pomocí něj soubory nelze přehrát.
• Nedoporučujeme provádět úpravy dat přímo na paměťové kartě. Před úpravami doporučujeme zkopírovat vaše data do svého počítače.
• Před vyjmutím paměťové karty výrobek vypněte. V opačném případě by mohlo dojít k poškození paměťové karty.
• Pokud je výrobek delší dobu uložen bez využití, zálohujte data na paměťové kartě a kartu vyjměte.

Další poznámky:
• Během procesu aktualizace firmwaru neodpojujte napájení ani výrobek nevypínejte. Mohlo by to způsobit nesprávný zápis dat a výrobek by později nemusel
fungovat
• Při používání výrobku v letadle dodržujte příslušná pravidla uvedená leteckou společností.
• Vzhledem k omezení výrobní technologie může obsahovat LCD displej několik mrtvých nebo světlých pixelů. Tyto pixely nemají vliv na kvalitu fotografií nebo
videí.
• Je-li LCD displej poškozen, věnujte prosím zvýšenou pozornost tekutým krystalům na obrazovce. Pokud nastane některá z následujících situací, proveďte
okamžitě níže uvedené akce:
1. Pokud tekuté krystaly přijdou do kontaktu s pokožkou, otřete ji suchým hadříkem, omyjte důkladně mýdlem a opláchněte velkým množstvím čisté vody.
2. Při vniknutí tekutých krystalů do oka vyplachujte ihned oko velkým množstvím čisté vody po dobu nejméně 15 minut. Také vyhledejte lékařskou pomoc.
3.  Dojde-li k náhodnému požití tekutých krystalů, okamžitě vypláchněte ústa čistou vodou a pokuste se vyvolat zvracení. Také vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámky k voděodolnosti:
• Výrobek je kvůli účelu každodenního použití odolný vůči stříkající vodě. Před použitím se ujistěte, zda je zavřený kryt baterie.
• Jakékoli poškrábání, trhliny, nebo malé cizí předměty (jako je písek nebo vlasy) přilnuté ke gumovému kroužku uvnitř kryt baterie ovlivní účinnost voděodolnosti.
Před použitím a uzavřením kryt baterie zkontrolujte, zda není voděodolná izolace poškozena nebo kontaminována cizími předměty. Pokud se na voděodolné
izolaci a přilehlých plochách vyskytne cizí předmět, vyčistěte tyto plochy suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Pokud se vyskytnou nějaké škrábance nebo
praskliny, okamžitě běžte do servisního střediska a získejte náhradní hydroizolační gumu.
• Nikdy neotevírejte přímo kryt baterie, pokud je výrobek náhodně vystaven působení vody. Chcete-li vyjmout paměťovou kartu a baterii, vypněte před otevřením
kryt baterie napájení a výrobek otřete čistým suchým hadříkem.
• Pokud se při otevírání krytu baterie objeví na povrchu mezi vnitřkem a tělem výrobku kapky vody, setřete je.
• Po použití výrobku v místech s výskytem písku, bahna nebo jiných cizích látek opláchněte výrobek čistou vodou (nezapomeňte bezprostředně před
oplachováním uzavřít kryt baterie). Po opláchnutí jej otřete čistým, suchým hadříkem, který nepouští vlákna.
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Příprava
Příslušenství v ceně výrobku
Vaše balení výrobku by mělo obsahovat zakoupený výrobek spolu s následujícím příslušenstvím. Pokud něco chybí nebo jeví známky poškození, obraťte se na
svého prodejce. (Způsob provedení síťového adaptéru se bude lišit v závislosti na příkonu dle různých zemí nebo regionů. Obrázek níže slouží pouze jako ilustrace)

Dobíjecí baterie Li-ion

Krytka objektivu
(B-Malá / C-Velká)

Quick S

Nabíječka baterií

Síťový adaptér

Kabel Micro USB

Malý stojánek se 3
nožkami-B

Ochranná krytka
(B-Malá / C-Velká)

Pouzdro pro přenášení

Držák dálkového
ovladače-B

Mini Bluetooth
dálkový ovladač-D

tart Gu

Hadřík na čištění

ide

Rychlý průvodce

STOP

Záruční list

Servisní karta

Online karta
společnosti

Samolepka
týmu 360
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Názvy jednotlivých částí

8 9

1

Reproduktor

2

Indikátor Wi-Fi

3

7
6
5
4
3
2

10
11
12
13
14
15

1

18

Objektiv B (235 stupňů)

5

Indikátor B stavu objektivu

6

Tlačítko Napájení

7

Stavový indikátor

8

LCD

9

Logo/značka BLUETOOTH

10

Mikrofon

20

Tlačítko Nahrávání videa /
Tlačítko Spoušť / Tlačítko OK

12

Objektiv A (155 stupňů)

13

Indikátor A stavu objektivu

14

19

dálkového ovladače (stiskněte a podržte)

4

11

16
17

Tlačítko Wi-Fi / směrové tlačítko (nižší) / Párování

Tlačítko Menu / směrové tlačítko (vyšší) /
Přepínání režimů (stiskněte a podržte)

15

Značka NFC

16

Kryt baterie

17

Spínač otevření krytu baterie

18

Zámek krytu baterie

19

Otvor pro upevnění

20

Závit pro stativ

10

Nasazení/sejmutí krytek objektivu
Sejmutí krytu objektivu:

Nasazování krytu objektivu

Otočte krytem objektivu v naznačeném směru, dokud se neoddělí od výrobku
4KVR360.

Otočte a pevně utáhněte kryt objektivu v naznačeném směru.

Krytky objektivu chrání sklo objektivů před trvalým poškozením a jsou prachuvzdorné, nárazuvzdorné a vodovzdorné. Používání krytek objektivu při
fotografování/nahrávání videa nemá vliv na kvalitu snímku/videa. Používání ochranných krytek objektivu na přístroji 4KVR360 je základním předpokladem pro
používání funkce vnitřního spojování kamery. Pokud nepoužíváte průhledné krytky objektivu, nebude možné spojovat fotografie/videa a vykreslovat soubory
pro sdílení.
Před nasazením krytů objektivu zkontrolujte, zda je sklo objektivu čisté a suché. K čištění objektivu před fotografováním nebo nahráváním používejte vždy
čistý a suchý hadřík nepouštějící vlákna. Tak nedojde ke snížení kvality fotografií či videí.
Pokud je výrobek 4KVR360 vystaven extrémním teplotním rozdílům, může se zvnitřku krytu objektivu objevit zkondenzovaná kapalina. Pokud se tak stane,
demontujte kryt objektivu, očistěte jej jemným, suchým hadříkem nepouštějícím vlákna a poté kryt objektivu znovu nainstalujte.
Pokud není výrobek 4KVR360 používán delší dobu, vždy jej opatřete ochranným krytem (viz obrázek).
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Instalace baterie
1. Otevření krytu baterie
Nejdříve nastavte zámek krytu baterie doleva ① a potom stiskněte spínač
otevření krytu baterie směrem dolů ② .

2. Vložení baterie
Vložte baterii do prostoru pro baterii ve směru šipky ③ (všimněte si umístění
symbolů + a -).

3

3. Uzavření krytu baterie
Zavřete když baterie. Zadní kryt je pevně zavřený, když uslyšíte „kliknutí“ ④ .
Nakonec přesuňte zámek rytu baterie doprava ⑤ .

4

5
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Instalace paměťové karty
Otevřete dvířka krytu baterie, vložte paměťovou kartu do štěrbiny (všimněte si směru mezery paměťové karty), zatlačte spodní konec paměťové karty koncem
prstu celý do otvoru a pak zavřete boční kryt.
Paměťová karta (microSD / microSDHC / microSDXC) je volitelná a není zahrnuta v balení výrobku.
Je třeba ji zakoupit samostatně. Použijte prosím originální paměťovou kartu třídy 10 nebo vyšší a
s kapacitou 8 GB až 256 GB. V případě, že se při nahrávání s paměťovou kartou třídy 10 nebo vyšší objeví
ohlášení nízké rychlosti, je doporučeno před použitím paměťovou kartu naformátovat.
Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, otevřete kryt baterie, lehce zatlačte na paměťovou kartu, aby se
vysunula, a opatrně ji vyjměte.
Pokud vložíte nebo vysunete paměťovou kartu, když je výrobek zapnutý, výrobek se automaticky vypne.

Nasazení/sejmutí kryt baterie
Sejmutí kryt baterie:

Nasazování kryt baterie

Posuňte kryt baterie vpravo ve směru uvedeném na obrázku, dokud se kryt baterie
neoddělí od kamery.

Nasaďte kryt baterie na kameru ve směru uvedeném na obrázku.

Když je kryt baterie sejmutý, uživatel může používat rozhraní USB/HDMI/AV současně.
Při fotografování s otevřeným krytem baterie může dojít k odrazu krytu baterie na obrázku. Riziko lze snížit odstraněním krytu baterie.
Když je kryt baterie sejmutý, tato kamera není vodě-odolná.
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Nabíjení baterie
Baterii nabíjejte při okolní teplotě v rozmezí od 10 °C do 35 °C pomocí nabíječky baterií nebo síťového adaptéru.

Nabíjení baterie pomocí nabíječky:
1. Podle vyobrazení vložte baterii do nabíječky. Pomocí kabelu Micro USB propojte nabíječku baterií se síťovým adaptérem, poté zapojte síťový adaptér do
elektrické zásuvky.

2. Kontrolka se během nabíjení rozsvítí červeně. Když se kontrolka rozsvítí zeleně, znamená to, že je nabíjení dokončeno.
Při prvním nabíjení baterie nebo nabíjení po dlouhé době skladování dávejte pozor, aby doba nabíjení nepřesáhla čtyři hodiny.

Nabíjení kamery pomocí síťového adaptéru nebo externího napájecího zdroje (nabíječka v autě, přenosný napájecí zdroj atd.):
1. Vložte baterii do fotoaparátu.
2. Po uvedení do režimu vypnutí nejprve pomocí kabelu Micro USB propojte kameru se síťovým adaptérem, poté připojte síťový adaptér do zásuvky. Případně je
možno pro připojení kamery k externímu napájecímu zdroji (nabíječka v autě, přenosný napájecí zdroj atd.) použít kabel Micro USB.

3. Kontrolka bude během nabíjení svítit oranžově. Jakmile bude nabíjení ukončeno, kontrolka zhasne.
Kameru nelze dobíjet, když je zapnutá.
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Nabíjení kamery pomocí počítače:
1. Umístěte baterii do kamery.
2. Pomocí kabelu Micro USB připojte (vypnutou) kameru k (zapnutému) počítači.
3. Kontrolka bude během nabíjení svítit oranžově. Jakmile bude nabíjení ukončeno, kontrolka zhasne.
Kameru nelze dobíjet, když je zapnutá.

Používání vnitřního mikrofonu:
Pro interní mikrofon prosím používejte pouze 2,5 mm zvukový kabel. Zvukové kabely PIXPRO 2,5 mm si můžete navíc zakoupit @ kodakpixpro.com (kabel se
prodává samostatně).
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Hlavní rozhraní
Úvod do hlavního rozhraní

2

3

4

1. Režim
Filmový režim

Fotografický režim Momentka

Záznam Smyčce režim

1

5

11

6

Časosběrné video režim

Vysokorychlostní filmový režim

Režim série snímků
2.

Paměťová karta

3. Velikost filmu: 

/

10

/

/

/

7
9

Časosběrná fotografie režim

8

/

/

/

/

/

4. Stav baterie
5. Zobrazovací režim:

Sférická 360˚ /

6. Zbývající doba záznamu: 

Dome 235˚ /

hh:mm /

mm:ss /

197˚ 4K Velmi široký
4K [16:9] plný snímek
žádný

7. Detekce pohybu (zapnuto)
8. Počet zbývajících snímků (hlášení "+99999" se zobrazí vždy, když dojde k překročení nejvyššího čísla,
jaké může displej zobrazit) /
 žádný
9. Stávající dokument na paměťové kartě (hlášení "+9999“ se zobrazí vždy, když dojde k překročení
nejvyššího čísla, jaké může displej zobrazit)
10. Velikost fotografie:

/

/

/

/
11. Čas nahrání videa
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Zapnutí/Vypnutí
Zapnutí:
Když je vypnuté napájení, stisknutím a podržením tlačítka

déle než jednu sekundu zapnete kameru.

Vypnutí:
Když je zapnuté napájení, stisknutím a podržením tlačítka

déle než jednu sekundu vypnete tento přístroj.

Pokud nelze výrobek normálně vypnout, můžete kameru nuceně vypnout vyjmutím baterie z kamery.

Nastavení jazyka, data a času
1. Stisknutím tlačítka
: Sekunda".

zapněte kameru. Při prvním spuštění se na obrazovce objeví možnost nastavení data a času ve formátu "Rok Měsíc Den Hodina: Minuta

2. Upravovaná položka bude zvýrazněna černou barvou pozadí. Hodnotu nastavíte pomocí tlačítek

(vyšší) nebo

(nižší) , stisknutím tlačítka

volbu

potvrdíte.
3. Po úpravě hodnoty "Minuty" vstoupíte stisknutím tlačítka

do hlavního rozhraní.
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Úvod do režimů
Stisknutím a podržením tlačítka
libovolný režim; stisknutím tlačítka
K dispozici je 7 režimů: Režim Film
video režim

(vyšší) na hlavní obrazovce přejdete na obrazovku výběru režimu. Stisknutím tlačítka

(vyšší) nebo

(nižší) vyberte

přejdete na obrazovku aktuálního režimu.
, fotografický režim Momentka
, vysokorychlostní filmový režim

, Časosběrná fotografie režim
, režim série snímků

, Záznam Smyčce režim

, Časosběrné

.

Režim Film
Umožňuje nahrávání videa. Je vhodný pro záznam ve většině podmínek.
Způsob ovládání:
Stisknutím tlačítka

spustíte nahrávání. Opětovným stisknutím tlačítka

nahrávání zastavíte.

Fotografický režim Momentka
Umožňuje focení. Je vhodný pro pořizování záznamů ve většině podmínek.
Způsob ovládání:
Stisknutím tlačítka

pořídíte fotografii.
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Časosběrná fotografie Režim
Časosběrná fotografie znamená snímání v určitém časovém intervalu a ukládání snímků do stejné složky. Pokud počet souborů přesáhne maximum složky (9999),
vytvořte novou složku.
Způsob ovládání:
Stisknutím tlačítka

pořídíte fotografii. Opětovným stisknutím tlačítka

fotografii zastavíte.

Záznam Smyčce Režim
Nahrávání ve smyčce znamená nahrávání nezávislých videosegmentů po 2 minutách. Záznam se automaticky zastaví v případě, že čas jednoho nahrávání
překročí 24 hodin.
Způsob ovládání:
Stisknutím tlačítka

spustíte nahrávání. Opětovným stisknutím tlačítka

nahrávání zastavíte.

Doba záznamu videa se liší v závislosti na různých kapacitách paměťových karet a na velikosti filmu.

Časosběrné video Režim
Časosběrné snímání umožňuje zaznamenávání intervalu času, spojování snímků dohromady a následné vytvoření jednolitého videa, které obvykle vyžaduje
dlouhou dobu na dokončení.
Způsob ovládání:
Stisknutím tlačítka

spustíte nahrávání. Opětovným stisknutím tlačítka

nahrávání zastavíte.

1
① ukazuje aktuální odpočítávání vteřin
Není podporován ani zvukový záznam, ani funkce elektronické stabilizace obrazu (EIS).
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Vysokorychlostní filmový režim
Výrobek nahrává filmy mimořádně vysokou rychlostí a přehrává je normální rychlostí 30 snímků za sekundu.
Způsob ovládání:
Stisknutím tlačítka

spustíte nahrávání. Opětovným stisknutím tlačítka

nahrávání zastavíte.

V tomto režimu nelze nahrávat zvuk.

Režim série snímků
Umožňuje postupně zachytit deset fotografií za sebou, poté dojde automaticky k pozastavení.
Způsob ovládání:
Stiskněte tlačítko

; snímání se zastaví po nafocení 10 fotografií.
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Úvod do nabídky
1. Stisknutím a podržením tlačítka
snímání (

/

stisknutím tlačítka

/

(vyšší) na hlavní obrazovce kamery přejdete na obrazovku nabídky. K dispozici jsou 2 možnosti: Nastavení všech režimů
/

/

/

/

), Obecná nastavení. Stisknutím tlačítka

(vyšší) nebo

(nižší) vyberte položku, poté

vstoupíte do rozhraní příslušného obrazovka podnabídky.

Obrazovka nabídky

2. Stisknutím tlačítka
3. Stiskněte tlačítko

(vyšší) nebo
(vyšší) nebo

(nižší) vyberte položku; stisknutím tlačítka
(nižší) a vyberte položku; stisknutím tlačítka

4. Vyberte možnost

, stisknutím tlačítka

se vrátíte do rozhraní menu.

5. Vyberte možnost

, stisknutím tlačítka

se vrátíte do hlavního rozhraní.

potvrďte a přejděte na obrazovku vybrané nabídky.
potvrďte a vraťte se na obrazovku podnabídky.
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Nastavení všech režimů snímání

/

/

/

/

/

/

Podnabídka ve všech režimech snímání

Obrazovka
nabídky

Nastavení filmu

Nastavení režimu
Momentka

Nastavení
Časosběrná
fotografie

Nastavení
Záznam Smyčce

Nastavení
Časosběrné
video

Nastavení režimu
Nastavení režimu
Vysokorychlostní
Série snímků
film

Rozhraní
podmenu
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Na následujícím obrázku je uveden příklad nabídky nastavení nahrávání. Provozní nastavení všech volitelných režimů snímání mají stejnou hierarchii nabídky a
přístup do nabídky.

-3.0、-2.7、-2.3、-2.0、-1.7、-1.3、-1.0、-0.7、-0.3、+0.0、+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0、+2.3、+2.7、+3.0

Menu

Podmenu

Volitelné položky
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Režim Zobrazení
Nastavení způsobu ukládání snímků.
Existují 3 možnosti:
•

SPOJIT

Režim VR:

235°

360°

360°

155°

Globální

Při snímání blízkého objektu nemůže kamera správně spojovat.
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•

Režim kruhu

235°

360°
•

1 970 4K Velmi široký
Režim vpředu
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Velikost filmu
Nastavení rozlišení videa.
Režim VR (2:1) :
•

3840×1920 (24fps)

•

3840×1920 (15fps)

•

1920×960 (30fps)

•

1280×640 (120fps)

Režim kruhu (1:1) :
•

2880×2880 (24fps)

•

1920×1920 (30fps)

1970 4K Velmi široký:
•

3840×2160 (30fps)

•

1920×1080 (60fps)

•

1920×1080 (60fps)

•

1920×1080 (60fps)

•

1280×720 (60fps)

•

1280×720 (120fps)

Možnosti výběru rozlišení videa se v různých režimech liší a závisí na aktuálních výběrech, které určují konečné
přehrávání a rozlišení videa.
Když je režim zobrazení nastaven na
režim zobrazení nastaven na

, jediné možnosti budou míst poměr stran [2:1] a jsou zobrazeny; když je

, jsou zobrazeny pouze možnosti [16:9]; když je režim zobrazení nastaven na

, jsou zobrazeny pouze možnosti [1:1].
Když vyberete

během nahrávání, když je objektiv nasměrován do ostrého světla, může dojít k efektu záře.

Maximální čas nahrávání:
Velikost filmu

4GB

8GB

16GB

32GB

64GB

128GB

256GB

00:07:00

00:16:00

00:31:00

01:05:00

02:10:00

04:21:00

08:42:00

00:07:00

00:16:00

00:31:00

01:05:00

02:10:00

04:21:00

08:42:00

00:28:00

00:57:00

01:52:00

03:51:00

07:43:00

15:28:00

30:58:00

00:18:00

00:37:00

01:13:00

02:31:00

05:03:00

10:07:00

20:15:00

00:07:00

00:16:00

00:31:00

01:05:00

02:10:00

04:21:00

08:42:00

00:14:00

00:29:00

00:56:00

01:57:00

03:55:00

07:50:00

15:42:00

00:07:00

00:16:00

00:31:00

01:05:00

02:10:00

04:21:00

08:42:00

00:18:00

00:37:00

01:12:00

02:30:00

05:00:00

10:01:00

20:04:00

00:18:00

00:37:00

01:12:00

02:30:00

05:00:00

10:01:00

20:04:00

00:18:00

00:37:00

01:12:00

02:30:00

05:00:00

10:01:00

20:04:00

00:30:00

01:00:00

01:58:00

04:05:00

08:11:00

16:24:00

32:51:00

00:21:00

00:43:00

01:25:00

02:56:00

05:52:00

11:46:00

23:34:00

Velikost souboru se může zvýšit nebo snížit v závislosti na fotografovaném objektu, podmínkách při fotografování
atd. Kapacita disku se liší dle výrobce a způsobu formátování. Dobu expozice lze použít jako referenci.
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Samospoušť
Nastavení funkce samospouště.
Existují 3 možnosti:
•

Ultra široký          •

Střední           •

Úzký

EIS
Nastavení funkce elektronické stabilizace obrazu (EIS).
Existují 2 možnosti:
•

Povolit         •
Režim snímání

Fotografie

Video

Rychlé sériové
snímání

Vypnout

Počet záznamových pixelů EIS Nastavení
7360x3680

OFF

360°

-

5520x2760

OFF

360°

-

7360x3680

OFF

360°

-

5520x2760

OFF

360°

-

3680x3680

OFF

235°

-

3526x2644

OFF

197°

-

3840x2160

OFF

197°

-

3840x1920 15fps

OFF

360°

-

3840x1920 24fps

OFF

360°

-

1920x960 30fps

OFF

360°

-

2880x2880 24fps

OFF/ON

235°

207°

1920x1920 30fps

OFF/ON

235°

207°

3840x2160 30fps

OFF/ON

197°

172°

1920x1080 60fps

OFF/ON

197°

172°

1920x1080 60fps

OFF/ON

155°

140°

1920x1080 60fps

OFF/ON

100°

91°

1280x720 60fps

OFF/ON

67°

61°

1280x640 120fps

OFF

360°

-

1280x720 120fps

OFF

197°

-

Když je kamera nastavena na režim VR, funkce EIS není k dispozici.
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Časosběrná fotografie
Nastavení intervalu fotografie.
Existují 6 možnosti:
•

1 sekund.          •

2 sekund.          •

5 sekund.          •

10  sekund.          •

30  sekund.          •

60 sekund.

Časosběrné video
Nastavení intervalu záznamu.
Existují 6 možnosti:
•

1 sekund.          •

2 sekund.          •

5 sekund.          •

10 sekund.          •

30 sekund.          •

60 sekund.

Detekce pohybu
Detekce pohybu znamená, že v případě, že výrobek detekuje pohybující se objekty vstupující do záběru, automaticky spustí nahrávání. Pokud se po dobu 10
sekund během nahrávání v záběru nevyskytne žádný pohybující se objekt, nahrávání bude automaticky pozastaveno.
Existují 2 možnosti:
•

Povolit                •

Vypnout

Způsob obsluhy:
1. Zvolte možnost

a vraťte se do hlavního rozhraní.

2. Na displeji se objeví ikona

. Stisknutím tlačítka

aktivujte funkci. V případě, že výrobek detekuje pohybující se objekty, automaticky spustí nahrávání.

3. Pokud během 10 sekund nedojde ke změně v obraze, výrobek přestane nahrávat. Když se obraz znovu změní, výrobek začne automaticky nahrávat a po
každé přestávce a restartování bude vygenerován nový videosoubor.

1

2

① udává celkový čas záznamu
② udává celkový čas od okamžiku povolení detekce pohybu
4. Nahrávání a detekci zastavíte opětovným stisknutím tlačítka

.

Funkce Wind cut
Funkce Wind cut slouží ke snížení hluku způsobeného větrem.
Existují 2 možnosti:
•

Povolit                •

Vypnuto
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Barva
Nastavení barvy snímku.
Existují 3 možnosti:
•

Obyčejný          •

Černobílý          •

Živý

Vyvážení bílé
Vyvážení bílé znamená, že uživatel nastaví teplotu barev za různých světelných podmínek. Tak bude zajištěna správná reprodukce barev.
Existují 6 možnosti:
•

Automatické vyvážení bílé          •

Denní světlo          •

Zataženo          •

Zářivka          •

Žárovka           •

Podvodní režim

Nastavení EV
Nastavte jas snímku. Nastavitelné rozhraní expozice je od EV -3.0 do EV+3.0.

Velikost snímku
Nastavení rozlišení fotografie.
Existují 7 možnosti:
•

  7360×3680(2:1)        •

•

  3680×3680(1:1)        •

5520×2760(2:1)      •

7360×3680(2:1)       •

3526×2644(4:3)     •

5520×2760(2:1)

3840×2160(16:9)

Počet fotografií, které lze uložit:
Velikost fotografie

4GB

8GB

16GB

32GB

64GB

128GB

256GB

553

1111

2167

4465

8854

17732

35487

950

1907

3720

7666

15218

30477

60994

553

1111

2167

4465

8854

17732

35487

950

1907

3720

7666

15218

30477

60994

1059

2125

4144

8540

16792

33630

67304

1472

2954

5761

11872

23189

46441

92944

1631

3274

6384

13156

25630

51330

102728

Velikost souboru se může zvýšit nebo snížit v závislosti na fotografovaném objektu, podmínkách při fotografování atd. Kapacita disku se liší dle výrobce a
způsobu formátování. Dobu expozice lze použít jako referenci.
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Obecná nastavení

X.XX

Menu

Podmenu

Volitelné položky
30

Hlasitost
Nastavení hlasitosti výrobku.
Existují 4 možnosti:
•

Hlasitost Vypnout       •

Hlasitost 1        •

Hlasitost 2       •

Hlasitost 3

Vypnutí
Je-li aktivována tato funkce, dojde k automatickému vypnutí výrobku, pokud během stanovené doby nedojde k žádné činnosti (výjimku představuje nahrávání
nebo připojení k síti Wi-Fi).
K dispozici jsou 2 možnosti:
•

3 minuty              •

Vypnout

Režim připojení USB
K dispozici je režim připojení k počítači pomocí kabelu Micro USB. Pokud potřebujete přečíst nebo ukládat videa, vyberte možnost "Mass Storage". Pokud
chcete výrobek použít jako kameru pro video chat (Skype), vyberte možnost "Web Cam ".
Existují 2 možnosti:
•

Hromadné úložiště          •

Webová kamera

Při používání webové kamery je možné pouze napájení pomocí baterie, proto baterii doporučujeme plně nabít.

Datum / Čas
Nastavení data a času výrobku.
1. Na displeji se zobrazí obrazovka nastavení data a času ve formátu "Rok Měsíc Den Hodina: Minuta : Sekunda";
2. Upravovaná položka bude zvýrazněna černou barvou pozadí. Hodnotu nastavíte pomocí tlačítek

(vyšší) nebo

(nižší), stisknutím tlačítka

volbu

potvrdíte;
3. Po nastavení hodnoty "Minute", stiskněte tlačítko

pro vstup do rozhraní obrazovka podnabídky.
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Formátování
Formátování může smazat veškerá data uložená v paměťové kartě.
Existují 2 možnosti:
•

Potvrdit         •

Pokud vyberete

Zrušit
, stiskněte tlačítko

pro zahájení formátování, po dokončení se vrátíte do podnabídky.

Původní nastavení
Původní nastavení může obnovit všechny nastavení produktu na tovární nastavení (kromě data a času).
Existují 3 možnosti:
•

Potvrdit         •

Zrušit            •
, stiskněte tlačítko

Pokud vyberete

Resetovat heslo
pro zahájení obnovení původního nastavení, po dokončení se vrátíte do podnabídky.

FW verze
FW verze může zobrazit aktuální verzi. Stiskněte tlačítko

se vrátíte do podnabídky.

Pokud je ve složce „firmware“ na paměťové kartě uložena nová verze, lze zaktualizovat firmware.
Existují 2 možnosti:
•

Potvrdit          •

Pokud zvolíte

Zrušit

, stiskněte tlačítko

pro zahájení aktualizace, po ukončení se zařízení automaticky vypne.

Pokud se zobrazí varování o vybité baterii, před aktualizací základního nastavení baterii nabijte.

Datumovka
Vloží datumovku na fotografii.
Existují 2 možnosti:
•

Povolit         •
/

/

Vypnout
nelze vložit datumovku na fotografii.
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Dálkové ovládání-D

Vzhled dálkového ovládání

Specifikace
Model: RR-BK04
1
2
3

1.

Tlačítko testu signálu BLUETOOTH

2. Připojení indikátoru snímání
3.

Záznamu / tlačítko fotografování

Rozměry: 30×20×13.7mm
Váha: 27g (včetně baterie)
Prachuvzdornost: IP6X
Teplota: -10 to 40°C
Vlhkost: 0~90%
Baterie: knoflíková baterie CR2032

Před použitím:
Před použitím dálkového ovladače zcela vytáhněte izolační pruh.

Izolační pruh
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Vložení baterie:
Šroubovákem otáčejte šroubek proti směru hodin a vyjměte jej (obr. 1), otevřete kryt baterie a vložte baterii (obr. 2), zavřete kryt baterie a otáčením opačným
směrem zašroubujte a utáhněte šroubek.

Záporný

Šroubek
Kryt baterie

Instalace držáku dálkového ovladače-B /miniaturního dálkového ovladače/stojánku se 3 nožkami:
1. Přitlačte držák miniaturního dálkového ovladače ke stojánku se 3 nožkami (obr. 1). Zavřete stativ (obr. 2).
2. Namontujte dálkový ovladač a zorientujte jej mezi dvěma polohovacími otvory v dolní části držáku (obr. 3), zorientujte dálkový ovladač se dvěma polohovacími
body v horní části držáku (obr. 4).

Polohovací bod

Pokud je stativ povolený, utáhněte
jej přiloženým imbus klíčem.

(1)

(2)

(3)

(4)
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Párování kamery:
1. Spárování kamery a dálkového ovládání
Když je kamera zapnutá, stisknutím a podržením tlačítka

Stiskněte a podržte současně tlačítko

a

2 sekundy přejděte do režimu párování.

na dálkovém ovládání dokud není spárování dokončeno.
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Dálkové ovládání by během párování mělo být blíže ke kameře.

2. Stiskněte tlačítko

na dálkovém ovládání pro zahájení snímání nebo nahrávání, a opět stiskněte tlačítko

pro zastavení nahrávání.

Režimy a parametry snímání jsou stejné, jako u kamery.
Pokud po úspěšném spárování stisknete tlačítko

, bude třeba dálkový ovladač a kameru znovu spárovat.
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V případě úspěšného párování mezi kamerou a dálkovým ovládáním:
1. Test signálu BLUETOOTH stiskněte tlačítko

. Stisknutím a podržením tlačítka

2. Když je na dálkovém ovládání stisknuto tlačítko

1,5 sekundy nebo déle se napájení kamery vypne nebo zapne.

pro zahájení nahrávání nebo snímání, režimy a parametry snímání jsou stejné, jako u kamery.

Po úspěšném spárování si dálkový ovladač a kamera pamatují informace BLUETOOTH.
Pokud je fotoaparát aktivován dříve než dálkové ovládání, po spárování s dálkovým ovládáním se znovu připojíte stisknutím a podržením tlačítka signálu na
dálkovém ovládání.
Po úspěšném opětovném připojení budou zelené LED kontrolky blikat zeleně.
Pokud byla kamera vypnuta po dobu delší než 12 hodin, není možné kameru zapnout přímo dálkovým ovládáním.

Popis stavu kontrolky:
1. Je-li párování úspěšné, kontrolka signálu se rozsvítí zeleně.
2. Pokud se párování nezdaří, kontrolka signálu se rozsvítí červeně.
3. Při nahrávání nebo fotografování s miniaturním dálkovým ovladačem indikátor stavu snímání svítí červeně.
4. Když je stav baterie v dálkovém ovladači nižší než 20 %, indikátor svítí oranžově.

Upozornění:
1. V případě, že je Wi-Fi (NFC), připojení HDMI nebo počítačové připojení kamery již povoleno, není funkce dálkového ovládání k dispozici.
2. Dálkové ovládání pracuje na frekvenci 2.4 GHz. Vzhledem k tomu, že mikrovlnné trouby, rádia a amatérské rádia používají stejnou cyklickou vlnu, je možný
výskyt vzájemného rušení.
3. Před použitím dálkového ovládání se ujistěte, že se v jeho blízkosti nevyskytují žádné jiné elektronické zařízení nebo rozhlasové stanice apod. Používejte ho
prosím v prostředí s lepší propustností a bez překážek.
4. Radiové rušení a jiné důvody mohou způsobit poruchu dálkového ovládání. Při používání dálkového ovládání dávejte pozor na aktuální stav kamery.
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Dálkové ovládání-C

Dálkové ovládání lze použít pro dálkové ovládání videokamery na delší vzdálenosti.
Dálkové ovládání je volitelné. Pokud ho potřebujete, kontaktujte místního prodejce k jeho zakoupení nebo navštivte http://kodakpixpro.com kde najdete podrobné
informace o zákaznickém servisu.
Pro ovládání kamery na dlouhé vzdálenosti dálkovým ovladačem, můžete tento ovladač také nosit na zápěstí.

Vzhled dálkového ovládání
Specifikace
Model: RR-WH03

1. Kontrolka signálu

7
6
5

1
2
3
4

2.

8

Rozměry: 46.9×46.1×13.7mm

Tlačítko testu signálu

Váha: 28g (včetně baterie)

3. Přepínač režimu snímání

Voděodolnost: 5m (16 stop)

4. Kontrolka baterie/paměťové karty
5.

Nárazuvzdornost 2m (6.5 stop)

Záznamu / tlačítko fotografování

Prachuvzdornost: IP6X

6. Přepínač režimu VR 360° / vpředu 155° /
kruhu 235°

Teplota: -10° to 40°C

7. Kontrolka režimu snímání

Baterie: knoflíková baterie CR2450

Vlhkost: 0~90%

8. Kryt baterie

Instalování Baterie:
Dodaným nástrojem otevřete víčko přihrádky na baterii po směru hodin. Vložte baterii tak, aby anoda směrovala nahoru. Nasaďte víčko na přihrádku s baterií a
zajistěte otočením proti směru hodin.

Kladný
CR2450

Záporný
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Párování kamery:
1. Spárování kamery a dálkového ovládání
Když je kamera zapnutá, stisknutím a podržením tlačítka

Stiskněte a podržte současně tlačítko

a

2 sekundy přejděte do režimu párování.

na dálkovém ovládání dokud není spárování dokončeno.
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Dálkové ovládání by během párování mělo být blíže ke kameře.

Je-li párování úspěšné, kontrolka signálu se rozsvítí zeleně.
2. Nastavte požadovaný režim snímání (režim Movie
kruhu

nebo režim Snap Shot Photo

) a režim obrazovky (Režim VR

/ Režim vpředu

/ Režim

).

Ostatní parametry jsou nastaveny stejně jako aktuální nastavení kamery ve stejném režimu.
3. Stiskněte tlačítko

na dálkovém ovládání pro zahájení snímání nebo nahrávání, a opět stiskněte tlačítko

Pokud po úspěšném spárování stisknete tlačítko

pro zastavení nahrávání.

, bude třeba dálkový ovladač a kameru znovu spárovat.
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V případě úspěšného párování mezi kamerou a dálkovým ovládáním:
1. Test signálu BLUETOOTH stiskněte tlačítko

. Stisknutím a podržením tlačítka

2. Když je na dálkovém ovládání stisknuto tlačítko

1,5 sekundy nebo déle se napájení kamery vypne nebo zapne.

pro zahájení nahrávání nebo snímání, kamera pracuje se současným nastavením dálkového ovládání.

Po úspěšném spárování si dálkový ovladač a kamera pamatují informace BLUETOOTH.
Pokud je fotoaparát aktivován dříve než dálkové ovládání, po spárování s dálkovým ovládáním se znovu připojíte stisknutím a podržením tlačítka signálu na
dálkovém ovládání.
Po úspěšném opětovném připojení budou zelené LED kontrolky blikat zeleně.
Pokud byla kamera vypnuta po dobu delší než 12 hodin, není možné kameru zapnout přímo dálkovým ovládáním.

Popis stavu kontrolky:
1. Je-li párování úspěšné, kontrolka signálu se rozsvítí zeleně.
2. Pokud se párování nezdaří, kontrolka signálu se rozsvítí červeně.
3. Kontrolka stavu snímání se během dálkově řízeného nahrávání nebo snímání rozsvítí oranžově.
4. Pokud je úroveň nabití baterie menší než 25% nebo pokud je paměťová karta plná, kontrolka baterie/paměťové karty se rozsvítí červeně.

Upozornění: :
1. V případě, že je Wi-Fi (NFC), připojení HDMI nebo počítačové připojení kamery již povoleno, není funkce dálkového ovládání k dispozici.
2. Dálkové ovládání pracuje na frekvenci 2.4 GHz. Vzhledem k tomu, že mikrovlnné trouby, rádia a amatérské rádia používají stejnou cyklickou vlnu, je možný
výskyt vzájemného rušení.
3. Před použitím dálkového ovládání se ujistěte, že se v jeho blízkosti nevyskytují žádné jiné elektronické zařízení nebo rozhlasové stanice apod. Používejte ho
prosím v prostředí s lepší propustností a bez překážek.
4. Radiové rušení a jiné důvody mohou způsobit poruchu dálkového ovládání. Při používání dálkového ovládání dávejte pozor na aktuální stav kamery.
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Používání propojení
Micro USB propojení
Nabíjení
14

Použití externího napájecího zdroje
V případě nízké energie baterie, nebo když je potřeba dlouhodobé napájení, místo baterie lze použít externí napájecí zdroj (AC adaptér, vozidlo napájení, přenosné
napájení nebo jiná napájecí jednotka). V tomto okamžiku může být provedeno nastavení funkcí, fotografování, a další operace.
Po zapnutí použijte USB kabel Micro pro připojení kamery k externímu zdroji napájení. Po připojení k externím zdroji napájením se na LCD obrazovce zobrazí "
Po vypnutí použijte USB kabel Micro pro připojení kamery k externímu zdroji napájení. Stisknutím tlačítka
napájením se na LCD obrazovce zobrazí "

".

zapněte kameru. Po připojení k externím zdroji

".

Požadavky na externí zdroj napájení: výstupní výkon 5 V, výstupní proud 1 A.
Před použitím externího napájecího zdroje pro nabíjení vložte nejdříve baterii do kamery.

Přenos dat
Použijte kabel USB Micro pro připojení kamery k počítači a zkopírovaní souborů z kamery do počítače.
Postup je následující:
1. Nastavte režim připojení USB jako

v menu kamery.

2. Použijte kabel USB Micro pro připojení počítače (on) ke kameře (on). Během připojení bude kamera ukazovat "

", a počítač kameru automaticky

rozpozná.

3. V počítači otevřete složku kamery pro zkopírování souborů do počítače. Po dokončení přenosu odpojte prosím kabel USB bezpečným způsobem podle
nastavení počítače.
4. když je kabel Micro USB je odpojen.Kamera se automaticky vypne.
	Vaše verze operačního systému počítače musí být Mac OS X10.9 nebo vyšší nebo Windows 7 a výšší.
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Struktura složky paměťové karty microSD, na které tato jednotka provedla nahrávání, je následující.
Příklad adresářové struktury složky paměťové karty microSD:
● Rozsah počtu složek od 100 do 999. Čtyři znaky abecedy označují typ objektivu kamery. Pět nebo
osm znaků abecedy označují typ souboru.
Znak ukazuje typ objektivu kamery použitý při snímání:

4KVR360

Sférická 3600 / Režim VR: _
Sférický režim 235 stupňů: R
155 stupňů 4K [16:9] režim plného snímku: F

DCIM

● VR soubory naformátované (každá složka obsahuje maximálně 9999 fotografií)
Fotografie ve formátu jpg
Soubory videa ve formátu mp4

100VR360

LOOPREC

● Loop Recording videos can only be viewed and downloaded by PC
Soubory videa ve formátu mp4

Velikost souboru videa nemůže přesáhnout 4 GB. Pokud velikost překročí 4 GB, bude uloženo jako
samostatný soubor.
Chcete-li simulovat zážitek ze sledování 360 ° během prohlížení videozáznamů zaznamenaných
zařízeními 4KVR360, použijte sadu PIXPRO 360 VR, která je k dispozici pro Mac a PC.
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Micro HDMI propojení
Televize (on) až do standardu HDMI a kamera (on) jsou propojeny pomocí drátu Micro HDMI (zakoupeno samostatně).

Po úspěšném připojení se dokumenty v paměťových kartách kamery zobrazí na televizoru, zatímco

nebo

Liveview

se zobrazí na kameře.

Funkce snímání a přehrávání mohou být realizovány pomocí kamery:
1. Stiskněte tlačítko

(nižší) pro přepnutí mezi režimem přehrávání videa, režimem přehrávání fotografií a režimem snímání.

2. Stiskněte tlačítko

(vyšší) nebo

3. Stiskněte tlačítko

pro zahájení přehrávání a znovu stiskněte toto tlačítko

(nižší) pro procházení dokumentů v režimech přehrávání.
pro ukončení, zatímco si přehráváte nahrané dokumenty.

4. Nastavte parametry dle požadavků v menu nejprve v režimu snímání a pak se vraťte na hlavní obrazovku, stiskněte tlačítko
nahrávání, a stiskněte tlačítko

pro snímání nebo zahájení

pro ukončení nahrávání.

Na obrazovce LiveView, kmitočet snímků závisí na velikosti videa.
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Funkci přehrávání lze realizovat pomocí dálkového ovládání televize:
1. Stiskněte levé a pravé klávesy pro přepínání mezi dokumenty.
2. Stisknutím tlačítka
3. Stiskněte

se vraťte do hlavní nabídky.

pro skrytí nebo zobrazení informací o obrazovce.

4. Pro prohlížení video dokumentu, stiskněte středové tlačítko pro zahájení přehrávání, stiskněte levé tlačítko pro rychlý posun vzad, stiskněte pravé tlačítko pro
rychlý posun vpřed, a znovu stiskněte centrální tlačítko pro pozastavení přehrávání.
5. Stiskněte

pro smazání aktuálního dokumentu a vyberte

6. Stiskněte

pro zastavení přehrávání.

pro potvrzení smazání.

Pouze televizor HDMI s funkcí CEC (Consumer Electronics Control) podporuje tuto funkci.
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Režim Wi-Fi
Stažení a instalace App

●Inteligentní zařízení:
Stáhněte si instalační balík aplikací (název App: PIXPRO 360 VR Remote Viewer)

do svého inteligentního zařízení z níže uvedené cesty, a nainstalujte jej

podle následujících pokynů na rozhraní.
U zařízení se systémem Android, vyhledejte a stáhněte aplikaci App "PIXPRO 360 VR Remote Viewer" v Google Play, a nainstalujte ji podle pokynů na
rozhraní.

Pro iOS zařízení, vyhledejte a stahněte aplikaci App "PIXPRO 360 VR Remote Viewer" v App Store, a nainstalujte ji podle pokynů na rozhraní.

●PC:
Stáhněte instalační balík aplikace "PIXPRO 360 VR Suite" (pro PC)

z oficiálních stránek a nainstalujte jej do počítače podle pokynů na rozhraní.

Ameriky

Evropa
http://kodakpixpro.com/Americas/
support/downloads.php

http://kodakpixpro.com/Europe/
support/downloads.php

Před vašim prvním připojením si prosím projděte následující položky:
1. Nepoužívejte prosím v místech, které mají vysoce intenzivní magnetické pole, elektrostatické interference a interference elektrické vlny (například v
blízkosti MV trouby), což by mohlo způsobit selhání při přijímání signálů.
2. Nepoužívejte prosím Wi-Fi nebo NFC připojení v letadle.
3. Pro zachování připojení mějte prosím 4KVR360 ve vzdálenosti alespoň 10 metrů (32,8 stop) od rušení signálu.
4. 4KVR360 a inteligentní zařízení mohou být propojeny pouze jedna ku jednomu.
5. 4KVR360 a PC mohou být propojeny pouze jedna ku jednomu.
6. Vaše verze operačního systému inteligentního zařízení musí být iOS 9 nebo vyšší, nebo Android 5.0 nebo vyšší. iPad mini1 / iPad 4 / iPad Air 1 / iPhone 5s a
starší modely (jakékoliv systémové verze) nepodporují tuto aplikaci.
7. Vaše verze operačního systému počítače musí být Mac OS X10.9 nebo vyšší nebo Windows 7 a výše.
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Kameru připojte k inteligentnímu zařízení (nebo PC) s Wi-Fi.
Ovládání:
1. Kamera:
Zkontrolujte SSID (Service Set Identifier) (PIXPRO-4KVR360_KXXXX) a heslo
(výchozí heslo: 12345678) je uvedeno na štítku v prostoru pro baterii kamery.
Stiskněte tlačítko

pro povolení režimu Wi-Fi. Za 2 sekundu kamera

vstoupí do rozhraní čekání na připojení:

2. Inteligentní zařízení nebo PC:
Povolte režim Wi-Fi, automaticky budou vyhledány okolní Wi-Fi hotspoty.
Vyberte ten se stejným SSID (PIXPRO-4KVR360_KXXXX) a zadejte heslo
(výchozí heslo: 12345678).
PIXPRO-4KVR360_KXXXX

3. Kamera:
Když je Wi-Fi úspěšně připojeno, vstupte do rozhraní Wi-Fi připojení.

4. Inteligentní zařízení nebo PC:
Při připojení přes WiFi, můžete kliknout na ikonu aplikace

na

inteligentním zařízení pro jeho spuštění; nebo dvakrát kliknout na ikonu
aplikace

na pracovní ploše počítače pro jeho spuštění.

5. Kamera:
Když je aplikace připojen ke kameře, objeví se rozhraní připojení aplikace.

Při spuštění nahrávání přes aplikaci se na kameře objeví rozhraní nahrávání.
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Pokud je připojení Wi-Fi během nahrávání přerušeno, bude kamera pokračovat v nahrávání a vstoupí do rozhraní nahrávání bez připojení.

Když se na rozhraní zobrazí

. stiskněte tlačítko

. pak stiskněte tlačítko

(vyšší) nebo

(nižší) pro volbu

, a pak stiskněte tlačítko

pro

ukončení připojení Wi-Fi.
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Kameru připojte k inteligentnímu zařízení s NFC
1. Povolit režim NFC na vašem chytrém zařízení.
2. Použijte své inteligentní zařízení k lehkému doteku značky NFC na kameře. V případě, že inteligentní zařízení vydává tón nebo vibruje, znamená to, že připojení
je úspěšné.

3. Aplikace se automaticky otevře na vašem inteligentním zařízení.
Funkce NFC bude k dispozici pouze tehdy, když je obrazovka vašeho inteligentního zařízení odemčena.
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Přílohy
Specifikace
Design a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Typ
Obrazový snímač A

Objektiv A

Efektivní pixely

20.68 Megapixelů

Celkový počet pixelů

21.14 Megapixelů

Ohnisková vzdálenost

1.633mm

Film ekvivalentní 35mm

9.18mm

F Číslo

F2.4

Stavba objektivu
Ostření
Zorné pole

Obrazový snímač B

Objektiv B

7 skupin 8 prvků
Pevné zaostření
Max. 197 stupňů

Pro přední režim [16:9]

Max. 155 stupňů

Pro režim VR (2:1)

Rozsah zaostření

30cm~∞

Typ

1/2.3" BIS CMOS

Efektivní pixely

20.68 Megapixelů

Celkový počet pixelů

21.14 Megapixelů

Ohnisková vzdálenost

1.257mm

Film ekvivalentní 35mm

7.08mm

F Číslo

F2.4

Stavba objektivu
Ostření
Zorné pole
Rozsah zaostření

Zabraňuje třepání rukou

1/2.3" BIS CMOS

7 skupin 8 prvků
Pevné zaostření
Max. 235 stupňů
30cm~∞

Elektronická stabilizace obrazu
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27MP: 7360x3680 (2:1)
15MP: 5520x2760 (2:1)
27MP: 7360x3680 (2:1)
Velikost fotografie

15MP: 5520x2760 (2:1)
13MP: 3680x3680 (1:1)
8MP: 3840x2160 (16:9)
9MP: 3526x2644 (4:3)

SPOJIT
Režim VR
Režim kruhu
Režim kruhu
Režim vpředu

(2:1)
3840×1920/24fps
3840×1920/15fps
1920×960/30fps

Režim kruhu
SPOJIT

Režim VR

(1:1)

Počet záznamových pixelů

2880x2880/24fps
1920×1920/30fps
Velikost videa

Režim kruhu

(16:9)
3840x2160/30fps
1920x1080/60fps
1920x1080/60fps

Velmi široký
Režim vpředu

1920x1080/60fps

Střední
Úzký

1280x720/60fps
Vysokorychlostní video:

Formát souboru
Režim kamery

Fotografie
Video

1280×640/120fps(2:1)

Režim VR

1280x720/120fps(16:9)

Režim vpředu

Exif 2.3 (JPEG)
MP4 [Image: H.264; Audio: AAC(Stereo)]

Režim VR (objektiv A a objektiv B), Režim kruhu (objektiv B), Režim vpředu (objektiv A)

Režim snímání

Video, Časosběrný režim, Časosběrná fotografie, Záznam Smyčce, Časosběrné video, Sekvenční režim, Rychlé sériové
snímání

Odolnost proti zvýšené vlhkosti

Ekvivalentní JIS/IEC IPX5 (Tělo)

Nárazuvzdornost

Up to 2m (with lens cover)

Prachuvzdornost

Ekvivalentní k JIS/IEC (IP6X)
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Mrazuvzdornost

-10°C

LCD

1.0 palec TN LCD (S podsvícením)

Hladinoměr

3-osa

ISO Citlivost

Auto (100~1600) (Video)

Způsob měření expozice

Umělá inteligence AE (AiAE)

Způsob ovládání expozice

Program AE

Sekvenční snímání

Podporováno

Vyvážení bílé

Auto vyvážení bílé, Denní světlo, Zamračeno, Fluorescenční, Žárovka, Pod vodou

Záznamové médium

Auto (100~800) (Fotografie)

Vnitřní paměť: Ne
microSD / microSDHC / microSDXC karta (je podporována až do 256GB)

Jazyk

Angličtina

Rozhraní

USB 2.0 (Micro 5 pin USB). HDMI (Typ D)

Wi-Fi

Podporováno (802.11b/g/n)

NFC

Podporováno

BLUETOOTH

Podporováno (BLE4.1)

Dálkové ovládání-D

Podporováno

Dálkové ovládání-C

Podporováno (Možnost)

Energie

Dobíjecí lithium-iontová baterie LB-080, 3.6V 1250mAh, In-Camera nabíjení

Schopnost snímání (Výkon baterie)

Přibližně 150 snímků (Na základě standardu CIPA) (Wi-Fi zapnuta)
Přibližně 80 minut pro video (@3840×1920/15fps) (Wi-Fi zapnuta)

Provozní prostředí

Teplota: -10 ~ 40°C, Vlhkost: 0 ~ 90%

Rozměry (W×H×D)

Přibližně 55.0×55.0×66.9 mm (Bez krytu objektivu) (Na základě standardu CIPA)

Váha

Přibližně 130g (Jen tělo)
Přibližně 156g (S baterií a paměťovou kartou)
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Výzvy a varovné zprávy
Zpráva

Popis

Režim zpracování

Existuje příliš mnoho souborů, což může způsobit zpoždění při zapínání.
 ři stisknutí tlačítka
P
pro snímání, není umožněn přístup k paměťové kartě, protože
existuje příliš mnoho složek.

V zařízení není detekována paměťová karta.

 ři zapnutí zařízení nebo stisknutí tlačítka
P
nemá kapacitu.

Po zkopírování souborů do počítače,
zvolte odstranit nebo formátovat.

Vložte paměťovou kartu.

zařízení detekuje, že paměťová karta

Po zkopírování souborů do počítače,
zvolte odstranit nebo formátovat.

Paměťová karta po formátování stále nemůže být rozeznána.
Při čtení paměťové karty došlo k chybě.
 ři snímání nebo nahrávání došlo k přerušení, proto nemůžete pokračovat v dalším
P
snímání nebo nahrávání.

Formátování paměťové karty.

Je-li rychlost zápisu příliš pomalá, záznam nebude pokračovat.

Pro optimální výsledek vyberte
paměťovou kartu třídy 10 nebo vyšší.

Zobrazí se při zpracování fotoaparátu.

Uživatel by neměl dělat nic.

Připojení k počítači nebo TV.

Displej zmizí po úspěšném připojení.

53

Zpráva

Popis

Režim zpracování

Kamera je nastavena jako "Mass Storage", připojení k USB počítače.

Uživatel by neměl dělat nic.

Kamera je nastavena jako "Web Cam". připojení k USB počítače.

Uživatel by neměl dělat nic.

Připojení k zařízení HDMI.

Uživatel by neměl dělat nic.

Varování o vybité baterii před automatickým vypnutím.
Firmware nelze aktualizovat při nedostatku energie.

Nabijte nebo vyměňte za novou baterii.

Aktualizace firmwaru.

Uživatel by neměl dělat nic. Po dokončení
aktualizace se zařízení automaticky
vypne.

Pokud je teplota baterie příliš vysoká,zařízení se automaticky vypne.

Po vypnutí zařízení opatrně vyjměte
baterii. Po ochlazení bude možné baterii
použít znovu.
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Časté problémy
Problém

Zařízení se nezapne.

Možné příčiny

Baterie je vybitá.

Řešení
Nabijte baterii.

Baterie je nesprávně umístěna.

K umístění baterie prosím postupujte podle
pokynů nabíjení v návodu.

Rozmazaný obraz

Na objektivu nebo krytu objektivu je nečistota.

Vyčistěte čistým, suchým hadříkem, který nepouští
vlákna.

Nelze se připojit Wi-Fi

Bylo zadáno chybné heslo.

Zadejte prosím znovu heslo. Pokud jste zapomněli
změněné heslo, můžete použít funkci reset pro
obnovení hesla (výchozí heslo: 12345678)

Pomalé Wi-Fi připojení

Na inteligentním zařízení je současně spuštěno
příliš mnoho programů.

Ukončete prosím ostatní nepotřebné programy
běžící na inteligentním zařízení.

Vyberte režim nesprávného připojení USB.

 Potvrďte režim připojení USB nastavený v nabídce.
Pokud potřebujete číst nebo ukládat videa, vyberte
Mass Storage. Pokud potřebujete, aby fungovala
jako video chat (Skype) kamera, vyberte Web Cam.

Selhání připojení Micro USB.
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Zvláštní příslušenství
K 4KVR360 je k dispozici několik různých příslušenství. Balíky příslušenství se liší podle prodejce. Chcete-li zakoupit další příslušenství samostatně, obraťte se na
zákaznický servis místního prodejce, nebo návštivte kodakpixpro.com pro další podrobnosti o službách zákazníkům.
Před použitím (zejména ve vodě nebo při namáhavé činnosti), se prosím nezapomeňte ujistit, že je zařízení pevně zajištěno proti poškození nebo ztrátě.
Před použitím oboustranného nalepovacího příslušenství, se prosím ujistěte, že lepící povrch je čistý. Nečistoty, mastnoty, nebo jiné cizí látky sníží účinnost
lepícího povrchu. Oboustranný nalepovací materiál není po nalepení snadné odstranit. Před nalepením vezměte prosím v úvahu polohu a úhel lepení.
Dbejte prosím na správné umístění a nastavení příslušenství než jej přilepíte na požadovaný povrch.
Po upevnění příslušenství zkontrolujte, zda je šroub ve správné poloze a zcela zabezpečen.
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Standardní kryt-C: Pro použití s dalšími doplňky, pokud není vyžadována vodotěsnost.

Aby se zabránilo deformaci nebo poškození příslušenství Standardní kryt,
řiďte se podle schématu vlevo a nepřetahujte šrouby.

Způsob instalace:
1. Podržte spodní část zajišťovacího ramene a otočte jej, aby se otevřelo.

2. Otevřete zajišťovací rameno standardního krytu a umístěte fotoaparát do
vnitřního krytu, jak je znázorněno na diagramu níže. Stiskněte horní kryt
pevného držáku okolo fotoaparátu a zavřete jej. Stiskněte spodní část zámku,
jak je znázorněno na diagramu níže, dokud nezapadne na místo.

1

2

3. Instalujte držák na příslušenství, a použijte stavěcí šroub k utažení.

4. Použijte přiložený doplňkový nástroj pro úplné utažení šroubu. Dejte pozor,
aby nedošlo k přílišnému utažení šroubu a neriskovali jste tak jeho utržení.

Nástroj k příslušenství
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Rovný nalepovací úchyt-A: Pro připínání na skateboardu nebo jiné
ploché předměty

Zakřivený nalepovací úchyt-A: Pro připínání na helmu nebo jiné
zakřivené objekty

Způsob instalace:
Existují dva typy nalepovacích úchytů: plochý a zakřivený. Ty se mohou vybrat na základě tvaru předmětu, který má být použit.
Oba typy mohou být namontovány stejným způsobem:
1. Namontujte standardní kryt (

57).

2. Upevněte standardní kryt, nainstalujte nalepovací úchyt podle schématu, a použijte stavěcí šroub k utáhnutí.

3. Připněte oboustranný nalepovací materiál na spodní části nalepovacího úchytu k předmětu, který má být použit.
Oboustranný nalepovací materiál je na jedno použití. Po odlepení by měl být nahrazen novým.

Oboustranný nalepovací materiál
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Tyčový úchyt-A: Pro připevnění na řídítka kola, stožáry a další objekty trubkového tvaru

Způsob instalace:
1. Nasaďte svorku na tyč na řídítka a otočte šrouby k dotáhnutí.

2. Namontujte standardní kryt (

57).

3. Namontujte standardní kryt a svorku na tyč ve směru znázorněném na
obrázku, a použijte stavěcí šroub k utáhnutí.
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Úchyt s přísavkou-A: Pro upevnění na automobilových sklech (nebo hladkém povrchu)

Způsob instalace:
1. Namontujte standardní kryt (

57).

2. Namontujte standardní kryt, adaptér, před-utaženou matici a přísavný úchyt
ve směru znázorněném na obrázku, a utáhněte před-utaženou matici.

3. Vyčistěte přísavný úchyt i čelní sklo před připevněním přísavky. K připevnění
na čelní sklo přitlačte rukojeť.

Adaptér
Před-utažená
matice

Rukojeť

Přísavný úchyt
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Úchyt s popruhem pro připevnění na helmu -A: Pro připevnění na duté předměty jako jsou cyklistické helmy

Způsob instalace:
1. Umístěte tyč na úchytu do otvoru na kameře, pak umístěte šroub na úchytu
do závitu na stativu kamery. Otočte šroubem pomocí mince nebo předmětu
podobného tvaru a utáhněte.

Montážní šroub
Šroubová zásuvka

2. Roztáhněte pásek před navlečením obou konců k helmě. Protáhněte oba
konce pásku přezkou, a poté zatlačte na svorku přezky.

Pásek
Přezka

Svorka přezky

61

Úchyt s popruhem k připevnění na hlavu: Pro nošení na hlavě

Způsob instalace:
1. Namontujte standardní kryt (

57).

2. Vložte základnu standardního krytu do úchytu před použitím stavěcího šroubku k utáhnutí.

3. Umístěte pásek kolem hlavy a dotáhněte odpovídajícím způsobem.

62

Selfie hůl-B a držák dálkového ovládání: používájí se společně se selfie holí pro pořizování selfies nebo 360° snímání: K jejímu použití jsou
potřeba další doplňky

Během používání držte kameru v rukou nebo ji umístěte na pevný stativ. Kameru nepoužívejte, pokud je váš bicykl nebo motocykl vystaven vibracím,
nárazům atd.
Způsob instalace:
1. Namontujte standardní kryt (nebo vodotěsný kryt) (

57/66).

2. Namontujte standardní kryt (nebo vodotěsný kryt) a selfie hůl-B ve směru
naznačeném na obrázku, pak utáhněte před-utaženou matici.

3. Otáčejte části Knoflík proti směru hodinových ručiček podle níže
uvedených pokynů, aby se tyč prodloužila. Otáčejte Knoflík ve směru
hodinových ručiček, aby se zkrátila a uzamkla.
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4. Chcete-li nainstalovat dálkový ovladač a držák na rukojeť, zasuňte a zajistěte dálkový ovladač do držáku a připevněte ho k selfie tyči, jak je znázorněno na
následujícím diagramu:
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5. Připojte přiložený popruh na zápěstí k rukojeti selfie tyče. Při použití omotejte popruh kolem zápěstí.
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Vodotěsný kryt: Pro použití s 4KVR360 pod vodou, v mokrých podmínkách nebo za jiných okolností, ve kterých je doporučena
voděodolnost.

Tlačítko testu signálu BLUETOOTH
Záznamu / tlačítko fotografování

Způsob instalace:
1. Umístěte základnu voděodolného pláště do blízkosti hlavy šroubu 1/4“ na dolní
straně kamery, zarovnejte šroub s hlavou šroubu 1/4“ a potom šroub utáhněte.
Hlava šroubu 1/4"

2. Sejměte z kamery ochranné krytky objektivu a nainstalujte
vložku proti zamlžení. Další podrobnosti o instalaci a sejmutí
ochranných krytek objektivu najdete v uživatelské příručce k
4KVR360 (

11).

Základna
voděodolného pláště

Receptor polohovací montáže

Ochranné
vložky proti
zamlžení
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3. Umístěte kameru do pevné poloviny voděodolného pláště, zorientujte červené montážní značky na předním a zadním krytu voděodolného
pláště a otočte přední kryt ve směru šipky. Když uslyšíte cvaknutí, přední a zadní kryt voděodolného pláště jsou zcela hermeticky uzavřeny.
Zarovnávací značka

4. Přiloženým imbus klíčem povolte šroub skřínky dálkového ovládání voděodolném vzdáleném plášti. Otevřete kryt, zasuňte miniaturní dálkové
ovládání a potom utáhněte šroub imbus klíčem.

5. Chcete-li nainstalovat držák voděodolného pláště s přiloženou kamerou na další příslušenství PIXPRO, použijte přiložený nástroj příslušenství k
utažení stavěcího šroubu.
Nastavte kameru na režim

VR s velikostí souboru rozlišení

/

/

, spárujte kameru a miniaturní dálkové ovládání. Po úspěšném spárování

vložte kameru do voděodolného pláště.
Aby se zabránilo deformaci nebo poškození příslušenství voděodolného pláště, řiďte se podle schématu vlevo a nepřetahujte šrouby.
Před použitím výrobku ve vodě se nejprve ujistěte, zda je umístěn ve vodotěsném pouzdře. Výrobek může být ponořen ne více než do 30 metrů (98 stop)
pod vodou o teplotě nepřesahující 21℃ ±10℃ . Výrobek může udržet svou vodotěsnosti po dobu až 2 hodin v hloubce 30 m (98 stop) pod vodou.
Ochranné vložky proti zamlžení absorbují vlhkost. Ujistěte se prosím, že jsou před použitím vysušené (sušte je v 100 ° C troubě asi 10 minut). Každý ochranná
vložka proti zamlžování může být znovu použita až 3-4 krát.
Chcete-li voděodolný plášť otevřít, posuňte zámek ve směru označeném na voděodolném plášti a otočte přední kryt proti směru hodin.
1

2

Během ponoření ve vodě neotvírejte vodotěsný kryt.
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Quick Clip: klip vhodný pro připnutí na opasek

Způsob instalace:
1. Zasuňte polohovací tyče do polohovacích otvorů kamery a zašroubujte imbus klíčem.
Existují tři způsoby instalace rychlospojky:
① Umístěte polohovací tyč doprostřed:

4KVR360 Režim VR
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② Umístěte polohovací tyč vlevo:

4KVR360 155˚ Režim kruhu
③ Umístěte polohovací tyč vpravo:

4KVR360 235˚ Režim vpředu

SP360 4K

SP360

2. Zacvakněte klip na opasek.
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Informácie o tejto príručke
Ďakujeme vám za kúpu tohto produktu. Pozorne si túto príručku prečítajte a uložte ju na bezpečné miesto pre budúcu referenciu.
Spoločnosť JK Imaging si vyhradzuje všetky práva na tento dokument. Žiadna časť tejto vydané príručky nesmie byť reprodukovaná, prenášaná, prepisovaná,
ukladaná vo vyhľadávacom systéme alebo prekladaná do iného jazyka alebo počítačového jazyka, a to v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti JK Imaging.
Všetky ochranné známky uvedené v tejto príručke sú používané iba pre identifikačné účely a sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Táto príručka poskytuje sprievodcu inštrukciami vašej novej VR kamery KODAK PIXPRO. Na zabezpečenie toho, že je obsah tejto príručky presný, bolo vynaložené všetko
úsilie; spoločnosť JK Imaging si však vyhradzuje právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
V celej tejto príručke "

"Označuje užitočné informácie"

číslo stránky "označuje úvod k obsahu na tejto stránke
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Pre zákazníkov v USA
Vyhlásenie Federálna komunikačná komisia rušenia
Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcimi podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2)
toto zariadenie musí vydržať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže byť príčinou nežiaducej činnosti.
Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim v súlade s obmedzeniami pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 Pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú
navrhnutá s úmyslom poskytovať rozumnú ochranu pred škodlivými vplyvmi rušenia pri inštalácii v domácnostiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať
rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. neexistuje však
žiadna záruka, že sa rušenie v konkrétnej inštalácii nebude vyskytovať. Pokiaľ je zariadenie príčinou rušenia príjmu rádia alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím
prístroja, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie jedným z nasledujúcich opatrení:
- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádiového či televízneho technika.
Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad noriem, môžu spôsobiť stratu oprávnenia
užívateľa toto zariadenie používať.
Tento vysielač nesmie byť umiestnený alebo prevádzkovaný spolu s žiadnou inou anténou alebo vysielačom.
Vyhlásenie ohľadom ožiarenia:
Tento výrobok vyhovuje požiadavkám FCC ohľadom vystavenia VF limitnej hodnote stanovenej pre neriadené prostredie a je bezpečný pre zamýšľanú prevádzku popísaný v
tejto príručke. Ďalšieho obmedzenie RF expozície možno dosiahnuť udržiavaním produktu čo najďalej od tela užívateľa alebo nastavením prístroja na nižšiu vyžarovania energie
(ak je taká funkcia k dispozícii).

Vyjadrenie organizácie Canadian Industry:
Toto zariadenie spĺňa licenciu ISED pre RSS s výnimkou. Prevádzka vyžaduje splnenie nasledujúcich dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie pôsobiť nežiaduce rušenie
signálu, (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek vonkajšie rušenie vrátane rušenia, ktoré by pôsobilo nežiadúce prevádzku.
Vyjadrenie ohľadom vystavenia žiareniu:
Tento výrobok vyhovuje kanadským limitom pre vystavenie radiofrekvenčnímu žiarenia stanoveným pre nekontrolované prostredie a je bezpečný na určený účel
popísaný v tejto príručke. Ďalšieho obmedzenie RF expozície možno dosiahnuť udržiavaním produktu čo najďalej od tela užívateľa alebo nastavením prístroja na nižšej
vyžarovanie energie (ak je taká funkcia k dispozícii).
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Pre zákazníkov v Európe
Tento symbol [prečiarknutého odpadkového koša WEEE v prílohe IV] označuje triedený zber elektrického a elektronického odpadu a elektronických zariadení v
európskych krajinách. Zariadenie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Pre správnu a bezpečnú likvidáciu tohto výrobku použite zberný systém dostupný vo vašej
krajine.
Značka "CE" označuje, že tento výrobok spĺňa európske požiadavky na bezpečnosť, zdravie, životné prostredie a ochranu spotrebiteľa. Kamery označené "CE"
sú určené na predaj v Európe.
Európa - Vyhlásenie o zhode EÚ
Toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami smernice RED 2014/53 / EÚ. Na preukázanie predpokladu zhody so základnými požiadavkami smernice RED
2014/53 / EÚ boli použité nasledujúce skúšobné metódy:
- EN60950-1/A12:2011+A2:2013
Bezpečnosť zariadení informačných technológií
-

EN 62311:2008
Hodnotenie elektronických a elektrických zariadení týkajúci sa obmedzenia vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam (0 Hz-300 GHz)

-

EN 300 330-1 V2.1.1:2017

-

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM); Zariadenie s krátkym dosahom (SRD); Rádiové vybavenie vo frekvenčnom rozsahu
9 kHz až 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom rozsahu 9 kHz až 30 MHz
EN 300 328-1 V2.1.1 (2016-11)
Systémy širokopásmového vysielania; Vybavenie pre vysielanie dát v pásme 2.4 GHz ISM pomocou modulácie vysielacieho spektra

-

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

-

Záležitosti elektromagnetickej kompatibility a rádiového spektra (ERM); Standard elektromagnetickej kompatibility (EMC) pre rádiové zariadenia a služby;
časť 1: Spoločné technické požiadavky
EN 301 489-3 V1.6.1:2013

-

Záležitosti elektromagnetickej kompatibility a rádiového spektra (ERM); Standard elektromagnetickej kompatibility (EMC) pre rádiové zariadenia a služby;
časť 3: Osobitné podmienky pre zariadenia s krátkym dosahom (SRD), pracujúce na frekvenciách od 9 kHz do 246 GHz
EN 301 489-17 V2.2.1:2012

Záležitosti elektromagnetickej kompatibility a rádiového spektra (ERM); Standard elektromagnetickej kompatibility (EMC) pre rádiové zariadenia;
Časť 17: Zvláštne podmienky pre širokopásmové systémy prenosu dát
Sintai Optical (Shenzhen) Co., Ltd týmto vyhlasuje, že sú tieto výrobky [VR kamera a ovládač BLUETOOTH] spĺňa základné požiadavky a ostatné
príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / EÚ.
Výrobca: Sintai Optical (Shenzhen) Co., Ltd
Adresa: Qiwei Ind Sec, 1st, 2nd,& 3RD Bldg, Lisonglang Village, Gongming Town, Bao’an District, Shenzhen, Guangdong, China

Balenie: Dodržujte miestne predpisy ohľadom recyklácie obalov.
Batérie: Použité batérie zlikvidujte v určených zberných strediskách.
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Pre vyjadrenie SAR
Medzi telom užívateľa a zariadením musí byť udržiavaná minimálna separačný vzdialenosť 0 cm, vrátane antény pri nosení na tele pre splnenie požiadaviek na vystavenie
vysokofrekvenčným signálom v Európe.
Aby boli splnené európske požiadavky alebo obmedzenia na vystavenie vysokofrekvenčným signálom, nesmie opaskové spony, podložky ani podobné príslušenstvo
iných výrobcov používané s týmto zariadením obsahovať žiadne kovové súčasti. Používanie týchto príslušenstvo, ktoré nespĺňa tieto požiadavky, nemusia vyhovovať
požiadavkám alebo obmedzením na vystavenie vysokofrekvenčným signálom a je potrebné sa ho vyvarovať.
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Poznámky týkajúce sa bezpečnosti
Poznámky k výrobku:
• Výrobok sami nerozoberajte ani neopravujte.
• Používajte výrobok správně. Tento výrobok môže byť poškodený v dôsledku upustenie, prerazeniu alebo rozdrvení.
• Prvkov objektívu sa nedotýkajte priamo, k jeho utretie a čistenie používajte profesionálny čistiace papier na objektivy spolu s čistieciemi prostredkmi na objektívy.
• K otieranie výrobku nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce žieraviny, alkohol alebo organická rozpúšťadlá.
• Výrobok nepoužívajte ani neskladujte v prostredí s vysokou teplotou.
• Objektív dlhšia dobu nevystavujte silným zdrojom svieľa (napr. dennímu světlu atď.).
• Výrobok nepoužívajte ani neskladujte v prostredí silných magnetických polí.
• Ak je výrobok rýchlo prenesie z prostredia s nízkou teplotou do prostredia s vysokou teplotou prostredia, môže v dôsledku fyzikálnych zmien dôjsť ku kondenzácii
vody vo výrobku. V tomto prípade sa odporúča pred zapnutím počkať, kým sa teplota výrobku nevráti na izbovú teplotu.
• Ak nie je možné prehrať fotografie alebo video v dôsledku nesprávne činnosti užívateľa, spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za náhradu.
• Ak výrobok nebudete dlhšia dobu používať, skladujte ho v suchom a čistom prostredí.
• Na základe vlastností elektronických prvkov kamery bude počas používania teplota kamery stúpať (bude vyžarovať teplo). Aj keď je teplota počas vyžarovanie z povrchu
kamery relatívne vysoká, je kamera schopná nepretržite natáčať, bez toho aby došlo k poruchám. Keď kamera zistí, že teplota tela kamery prekročila určité obmedzenia
teploty, automaticky sa vypne.
• Výrobok sami nerozoberajte ani neopravujte.
V prípade vypnutia v dôsledku omezení teploty možno kameru opäť zapnúť za účelom natáčania, až jej teplota klesne.

Poznámky k batérii:
• Používajte akumulátor rovnakého typu, ako je typ obsiahnutý v balenie.
• Ak sa pri nabíjania alebo používanie batérie prehrieva, prestaňte ju okamžite nabíjať alebo používať. Vypnite výrobok, opatrne vyberte batériu a počkajte, až sa ochladí.
• Udržiavajte kontakty batérie čisté a suché.
• Nainštalujte batériu podľa označenia znamienok plus a mínus vyznačených na priehradke pre batériu. Nikdy ju do priehradky pre batériu nevkladajte silou.
• Ak uniká elektrolyt batérie do výrobku, obráťte sa na svojho predajcu. V prípade úniku elektrolytu na pokožku opláchnite ihneď pokožku čistou vodou a vyhedledejte
lekársku pomoc.
• Aby ste zabránili poškodeniu batérie, nepúšťajte ju na zem, nehádžte na ňu ťažké predmety a ani do jej povrchu nerýpejte ostrými predmetmi.
• Nevystavujte batériu kontaktu s kovovými predmetmi (vrátane mincí), aby ste predišli skratu, vybitie, nadmernému prehriatiu alebo možnému úniku elektrolytu.
• Nezahrievajte batériu a nehádžte ju do ohňa, predídete tak možné explózii.
• Ak batériu skladujete príliš dlho, vyměňteji.
• Neskladujte batériu v prostredie s vysokou teplotou.
• Používanie batérie v chladnom prostredie bude mať za následok mnohem nižší výkon.
• Nepokúšajte sa rozoberať batériu sami.
• Batériu likvidujteřádně v súlade s místnímizákony a predpisy (národnými alebo regionálnymi).
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Poznámky k pamäťovej karte:
• Táto príručka sa vzťahuje k pamäťovým kartám typukarta microSD, microSDHC alebo microSDXC.
• Udržujte pamäťovú kartu čistú a suchú.
• Pri vkládání paměťové karty sa uistite, či strana karty, na ktoré sa nachádza zárez, zodpovedá smeru zárezu na označenie pre pamäťovú kartu v blízkosti štrbiny pre kartu.
Netlačte pamäťovú kartu do štrbiny silou.
• Úplne novú pamäťovú kartu pred prvým použitímnejprve naformátujte.
• Fotografie alebo videá pořízená výrobkem budú uložené vo zložke, ktorá je automaticky vytvorená na pamäťové karte. Neukladajte do týchto zložiek fotografie alebo
videá, ktoré nebola pořízena pomocí tohto výrobku v prípade, že pomocou neho súbory nemožno prehrať.
• Neodporúčame provádět úpravy dát priamo na pamäťové karte. Pred úpravami odporúčame skopírovať vaše dáta do svojho počítača.
• Pred vybratím pamäťové karty výrobok vypněte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťové karty.
• Ak je výrobok dlhší dobu uložený bez využitie, zálohujte dáta na pamäťové karte a kartu vyberte.

Ďalšie poznámky:
• Počas procesu aktualizácie firmwaru neodpojujte napájeníani výrobok nevypínajte. Mohlo by to způsobit nesprávný zápis dát a výrobek by později nemusel fungovať.
• Pri používanie výrobku v lietadle dodržujte príslušná pravidlá uvedenáleteckou společností.
• Vzhľadom k omezení výrobní technológie môže obsahovať LCD displej niekoľko mŕtvych alebo svetlých pixelov. Tieto pixely nemajú vliv na kvalitu fotografií nebo videí.
• Ak je LCD displej poškodený, venujte prosím zvýšenú pozornosť tekutým kryštálom na obrazovke. Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, vykonajte okamžite
nižšie uvedené akcie:
1. Ak tekuté kryštály prídu do kontaktu s pokožkou, utrite ju suchou handričkou, umyte dôkladne mydlom a opláchnite veľkým množstvom čistej vody.
2. Pri vniknutí tekutých kryštálov do oka vyplachujte ihneď oko veľkým množstvom čistej vody po dobu najmenej 15 minút. Tiež vyhľadajte lekársku pomoc.
3. Ak dôjde k náhodnému požití tekutýchkrystalů, okamžite vypláchnite ústa čistú vodou a pokúste sa vyvolať zvracanie. Tiež vyhľadajte lekársku pomoc.

Poznámky k vodeodolnosti:
• Výrobok je kvôli účelu každodenného použitia odolný voči striekajúcej vode. Pred použitím se uistite, či je zatvorený kryt batérie.
• Akékoľvek poškriabaniu, trhliny, alebo malé cudzie predmety (ako je piesok alebo vlasy) priľnuté ku gumovému krúžku vnútri kryt batérie ovplyvní účinnosť vodeodolnosti.
Pred použitím a uzatvorením kryt batérie skontrolujte, či nie je vodeodolná izolácia poškodená alebo kontaminovaná cudzími predmetmi. Ak sa na vodeodolné
izolácii a priľahlých plochách vyskytne cudzí predmet, vyčistite tieto plochy suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak sa vyskytnú nejaké škrabance alebo
praskliny, okamžite bežte do servisného strediska a získajte náhradnú hydroizolačné gumu.
• Nikdy neotvárajte priamo kryt batérie, ak je výrobok náhodně vystaven pôsobenie vody. Ak chcete vybrať pamäťovú kartu a btérii, vypnite pred otvorením kryt batérie
napájanie a výrobok utrite čistou suchou handričkou.
• Ak sa pri otevíráníkrytu batérie objaví na povrchu medzi vnitřkema telom výrobku kvapky vody, zotrite je.
• Po použitia výrobku v miestach s výskytom piesku, bahna alebo iných cudzích látok opláchnite výrobok čistú vodou (nezabudnite bezprostredně pred oplachovaním
uzavrieť kryt batérie). Po opláchnutí ho utrite čistou, suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
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Príprava
Príslušenstvo v cene výrobku
Vaše balenie výrobku by malo obsahovať zakúpený výrobok spolu s nasledujúcim príslušenstvom. Ak niečo chýba alebo javí známky poškodenia, obráťte sa na
svojho predajcu. (Spôsob prevedenia sieťového adaptéra sa bude líšiť v závislosti od spotreby podľa rôznych krajín alebo regiónov. Obrázok nižšie slúži len ako ilustrácie)

Dobíjacie batérie Li-ion

Krytka objektívu
(B-Malá / C-Veľká)

Nabíjačka batérií

Sieťový adaptér

Ochranná krytka
(B-Malá / C-Veľká)

Puzdro na prenášanie

Quic
k
Guid Start
e

Handrička na čistenie

Rýchly sprievodca

Kábel Micro USB

ržiak diaľkového
ovládače-B

Malý stojanček
sa 3 nožičkami -B

Mini Bluetooth
diaľkový ovládač-D

STO
P

Záručný list

Servisná karta

Online karta
spoločnosti

Samolepka
tímu 360
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Názvy jednotlivých částí

8 9

1

Reproduktor

2

Indikátor Wi-Fi

3

7
6
5
4
3
2

10
11
12
13
14
15

1

4

Objektív B (235 stupňov)

5

Indikátor B stavu objektívu

6

Stavový indikátor

8

LCD

9

Logo/značka BLUETOOTH

10

Mikrofón

Objektív A (155 stupňov)

13

Indikátor A stavu objektívu

14

20

Tlačidlo Nahrávanie videa /
Tlačidlo Spúšť / tlačidlo OK

12

18

19

Tlačidlo napájanie

7

11

16
17

Tlačidlo Wi-Fi / smerové tlačidlo (nižšej) /
Párovanie diaľkového ovládača (stlačte a podržte)

Tlačidlo Menu / smerové tlačidlo (vyššia) /
Prepínanie režimov (stlačte a podržte)

15

Značka NFC

16

Kryt batérie

17

Spínač otvorenia krytu batérie

18

Zámok krytu batérie

19

Otvor pre upevnenie

20

Závit pre statív

10

Nasadenie / sňatie krytiek objektívu
Odstránenie krytu objektívu:
Otočte krytom objektívu v naznačenom smere, kým sa neoddelí od výrobku
4KVR360.

Nasadzovanie krytu objektívu:
Otočte a pevne utiahnite kryt objektívu v naznačenom smere.

Krytky objektívu chráni sklo objektívov pred trvalým poškodením a sú prachuvzdorné, nárazuvzdorné a vodovzdorné. Používanie krytiek objektívu pri fotografovanie /
nahrávanie videa nemá vplyv na kvalitu snímky / videa. Používanie ochranných krytiek objektívu na prístroji 4KVR360 je základným predpokladom pre používanie
funkcie vnútorného spájanie kamery. Ak nepoužívate priehľadné krytky objektívu, nebude možné spájať fotografie / videá a vykresľovať súbory pre zdieľanie
Pred nasadením krytov objektívu skontrolujte, či je sklo objektívu čisté a suché. Na čistenie objektívu pred fotografovaním alebo nahrávaním používajte vždy
čistý a suchý tkaninu neuvoľňujúcu vlákna. Tak nedôjde k zníženiu kvality fotografií či videí
Ak je výrobok 4KVR360 vystavený extrémnym teplotným rozdielom, môže sa zvnútra krytu objektívu objaviť kondenzovaná kvapalina. Ak sa tak stane,
demontujte kryt objektívu, očistite ho jemnou, suchou handričkou nepúšťa vlákna a potom kryt objektívu znova nainštalujte.
Pokiaľ nie je výrobok 4KVR360 používaný dlhšiu dobu, vždy ho opatrite ochranným krytom (viď obrázok).
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Inštalácia batérie
1. Otvorenie krytu batérie
Najskôr nastavte zámok krytu batérie doľava ① a potom stlačte spínač
otvorenie krytu batérie smerom nadol ② .

2. Vloženie batérie
Vložte batériu do priestoru pre batériu v smere šípky ③ (všimnite si umiestnenie
symbolov + a -).

3

3. Uzavretie krytu batérie
Zatvorte keď batérie. Zadný kryt je pevne zatvorený, keď počujete "kliknutie" .④ .
Nakoniec presuňte zámok rytu batérie doprava ⑤ .

4

5
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Inštalácia pamäťovej karty
Otvorte dvierka krytu batérie, vložte pamäťovú kartu do štrbiny (všimnite si smeru medzery pamäťové karty), zatlačte spodný koniec pamäťovej karty koncom
prsta celý do otvoru a potom zatvorte bočný kryt.
Pamäťová karta (microSD / microSDHC / microSDXC) je voliteľná a nie je zahrnutá v balení výrobku.
Je potrebné ju zakúpiť samostatne. Použite originálnu pamäťovú kartu triedy 10 alebo vyšší a s kapacitou
8 GB až 256 GB. V prípade, že sa pri nahrávaní s pamäťovou kartou triedy 10 alebo vyšší objavia ohlásenie
nízkej rýchlosti, je odporúčané pred použitím pamäťovú kartu naformátovať.
Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, otvorte kryt batérie, ľahko zatlačte na pamäťovú kartu, aby sa
vysunula, a opatrne ju vyberte.
Ak vložíte alebo vysuniete pamäťovú kartu, keď je výrobok zapnutý, výrobok sa automaticky vypne.

Nasadenie / sňatie kryt batérie
Odobratie kryt batérie:
Posuňte kryt batérie vpravo v smere uvedenom na obrázku, kým sa kryt batérie
neoddelí od kamery.

Nasadzovanie kryt batérie:
Nasaďte kryt batérie na kameru vo smeru uvedenom na obrázku.

Keď je kryt batérie odstránený, užívateľ môže používať rozhranie USB / HDMI / AV súčasne.
Pri fotografovaní s otvoreným krytom batérie môže dôjsť k odrazu krytu batérie na obrázku. Riziko možno znížiť odstránením krytu batérie.
Keď je kryt batérie odstránený, táto kamera nie je vode-odolná.
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Nabíjanie batérie
Batériu nabíjajte pri okolitej teplote v rozmedzí od 10 ° C do 35 ° C pomocou nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra.

Nabíjanie batérie pomocou nabíjačky:
1. Podľa vyobrazenia vložte batériu do nabíjačky. Pomocou kábla Micro USB prepojte nabíjačku batérií so sieťovým adaptérom, potom zapojte sieťový adaptér do
elektrickej zásuvky.

2. Kontrolka sa počas nabíjania rozsvieti na červeno. Keď sa kontrolka rozsvieti na zeleno, znamená to, že je nabíjanie dokončené.
Pri prvom nabíjaní batérie alebo nabíjanie po dlhej dobe skladovania dávajte pozor, aby doba nabíjania nepresiahla štyri hodiny.

Nabíjanie kamery pomocou sieťového adaptéra alebo externého napájacieho zdroja (nabíjačka v aute, prenosný napájací zdroj, atď.):
1. Vložte batériu do fotoaparátu.
2. Po uvedení do režimu vypnutia najprv pomocou kábla Micro USB prepojte kameru so sieťovým adaptérom, potom pripojte sieťový adaptér do zásuvky. prípadne je
možné pre pripojenie kamery k externému zdroju napájania (nabíjačka v aute, prenosný napájací zdroj atď.) použiť kábel Micro USB.

3. Kontrolka bude počas nabíjania svietiť oranžovo. Akonáhle sa nabíjanie ukončí, kontrolka zhasne.
Kameru nemôže dobíjať, keď je zapnutá.
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Nabíjanie kamery pomocou počítača:
1. Umiestnite batériu do kamery.
2. Pomocou kábla Micro USB pripojte (vypnutú) kameru k (zapnutému) počítači.
3. Kontrolka bude počas nabíjania svietiť oranžovo. Akonáhle sa nabíjanie ukončí, kontrolka zhasne.
Kameru nelze dobíjať, keď je zapnutá.

Používanie vnútorného mikrofónu:
Pre interný mikrofón prosím používajte len 2,5 mm zvukový kábel. Zvukové káble PIXPRO 2,5 mm si môžete naviac zakúpiť @ kodakpixpro.com (kábel sa
predáva samostatne)
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Hlavné rozhranie
Úvod do hlavného rozhrania

2

3

4

1. Režim
Filmový režim

Fotografický režim Momentka

Záznam ve slučce

1

5

11

6

Časosběrné video

Vysokorychlostní filmový režim

Režim série viacero snímok
2.

Pamäťová karta

3. Velikost filmu:

/

10

/

/

/

7
9

Časozběrný režim fotografie

8

/

/

/

/

/

4. Stav batérie
5. Zobrazovacie režim:

Sférická 360˚ /

6. Zostávajúci čas záznamu:

Dome 235˚ /

hh:mm /

mm:ss /

197˚ 4K Veľmi široký
4K [16:9] plný snímek
žádný

7. Detekcia pohybu (zapnuto)
8. Počet zostávajúcich snímok (hlásenie "+99999" sa zobrazí vždy, keď dôjde k prekročeniu najvyššieho čísla,
aké môže displej zobraziť) /
žiadny
9. Existujúce dokument na pamäťovej karte (hlásenie "+9999" sa zobrazí vždy, keď dôjde k prekročeniu
najvyššieho čísla, aké môže displej zobraziť)
10. Veľkosť fotografie:

/

/

/

/
11. Čas nahranie videa
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Zapnutie / Vypnutie
Zapnutie :
Keď je vypnuté napájanie, stlačením a podržaním tlačidla

dlhšie ako jednu sekundu zapnete kameru

Vypnutie:
Keď je zapnuté napájanie, stlačením a podržaním tlačidla

dlhšie ako jednu sekundu vypnete tento prístroj

Ak nie je možné výrobok normálne vypnúť, môžete kameru nútene vypnúť vybratím batérie z kamery.

Nastavenie jazyka, dátumu a času
1. Stlačením tlačidla
zapnite kameru. Pri prvom spustení sa na obrazovke objaví možnosť nastavenia dátumu a času vo formáte
"Rok Mesiac Deň Hodina: Minúta : Sekunda "
2. Upravovaná položka bude zvýraznená čiernou farbou pozadia. Hodnotu nastavíte pomocou tlačidiel
potvrdíte
3. Po úprave hodnoty "Minúty" vstúpite stlačením tlačidla

(vyššia) alebo

(nižšia), stlačením tlačidla

voľbu

do hlavného rozhrania
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Úvod do režimov
Stlačením a podržaním tlačidla
ľubovoľný režim; stlačením tlačidla
K dispozícii je 7 režimov: Režim Film
video

(vyššia) na hlavnej obrazovke prejdete na obrazovku výberu režimu. Stlačením tlačidla

(vyššia) alebo

(nižšia) vyberte

prejdete na obrazovku aktuálneho režimu.
, Fotografický režim Momentka
, Vysokorýchlostný filmový režim

, Časozberný režim fotografie
, Režim série snímok

, Záznam ve slučce

, Časozberné

.

Režim Film
Umožňuje nahrávanie videa. Je vhodný pre záznam vo väčšine podmienok.
Spôsob ovládania:
Stlačením tlačidla

spustíte nahrávanie. Opätovným stlačením tlačidla

nahrávanie zastavíte.

Fotografický režim Momentka
Umožňuje fotenie. Je vhodný pre zhotovovanie záznamov vo väčšine podmienok.
Spôsob ovládania:
Stlačením tlačidla

zaobstaráte fotografiu.

18

Časozběrný režim fotografie
Časozberný fotografie znamená snímanie v určitom časovom intervale a ukladanie snímok do rovnakej zložky. Ak počet súborov presiahne maximum zložky (9999),
vytvorte novú zložku.
Spôsob ovládania:
Stlačením tlačidla

zaobstaráte fotografiu. Opätovným stlačením tlačidla

fotografiu zastavíte.

Záznam ve slučce
Nahrávanie v slučke znamená nahrávanie nezávislých videosegmentů po 2 minútach. Záznam sa automaticky zastaví v prípade, že čas jedného nahrávania
prekročí 24 hodín.
Spôsob ovládania:
Stlačením tlačidla

spustíte nahrávanie. Opätovným stlačením tlačidla

nahrávanie zastavíte.

Doba záznamu videa sa líši v závislosti na rôznych kapacitách pamäťových kariet a na veľkosti filmu.

Časosběrné video
Časozberné snímanie umožňuje zaznamenávanie intervalu času, spájanie snímok dohromady a následné vytvorenie jednoliateho videa, ktoré zvyčajne vyžaduje
dlhú dobu na dokončenie.
Spôsob ovládania:
Stlačením tlačidla

spustíte nahrávanie. Opätovným stlačením tlačidla

nahrávanie zastavíte.

1
① ukazuje aktuálne odpočítavanie sekúnd
Nie je podporovaný ani zvukový záznam, ani funkcia elektronickej stabilizácie obrazu (EIS).
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Vysokorychlostný filmový režim
Výrobok nahráva filmy mimoriadne vysokou rýchlosťou a prehráva je normálne rýchlosťou 30 snímok za sekundu.
Spôsob ovládania:
Stlačením tlačidla

spustíte nahrávanie. Opätovným stlačením tlačidla

nahrávanie zastavíte.

V tomto režime nie je možné nahrávať zvuk.

Série snímok
Umožňuje postupne zachytiť desať fotografií za sebou, potom dôjde automaticky k pozastaveniu.
Spôsob ovládania:
Stlačte tlačidlo

; snímanie sa zastaví po nafotenie 10 fotografií.
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Úvod do ponuky
1. Stlačením a podržaním tlačidla
snímanie

/

stlačením tlačidla

/

(Vyššia) na hlavnej obrazovke kamery prejdete na obrazovku ponuky. K dispozícii sú 2 možnosti: Nastavenie všetkých režimov
/

/

/

/

Všeobecné nastavenia. Stlačením tlačidla

(Vyššia) alebo

(Nižšia) vyberte položku, potom

vstúpite do rozhrania príslušného obrazovka podponuky.

Obrazovka nabídky

2. Stlačením tlačidla
3. Stlačte tlačidlo

(Vyššia) alebo
(Vyššia) alebo

(Nižšia) vyberte položku; stlačením tlačidla
(Nižšia) a vyberte položku; stlačením tlačidla

4. Vyberte možnosť

, Stlačením tlačidla

sa vrátite do rozhrania menu.

5. Vyberte možnosť

, Stlačením tlačidla

sa vrátite do hlavného rozhrania.

potvrďte a prejdite na obrazovku vybranej ponuky.
potvrďte a vráťte są na obrazovku podponuky.
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Nastavenie všetkých režimov snímania /

/

/

/

/

/

/

Podponuka vo všetkých režimoch snímania

Obrazovka
ponuky

Nastavenie
filmu

Nastavenie
Nastavenie režimu
Časozběrné
Momentka
fotografie

Nastavenie
Záznamu
ve slučce

Nastavenie
Nastavenie Nastavenie režimu
ČasozběrnéVysokorychlostného
Série snímok
video
Filmu

Rozhranie
podmenu
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Na nasledujúcom obrázku je uvedený príklad ponuky nastavení nahrávania. Prevádzkové nastavenie všetkých voliteľných režimov snímania majú rovnakú hierarchiu ponuky a
prístup do ponuky:

-3.0-2.7-2.3-2.0-1.7-1.3-1.0-0.7-0.3+0.0+0.3+0.7+1.0+1.3+1.7+2.0+2.3+2.7+3.0

Menu

Podmenu

Voliteľné položky
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Režim Zobrazenie
Nastavenie spôsobu ukladania snímok.
Existujú 3 možnosti:
•

SPOJIŤ

Režim VR:

235°

360°

360°

155°

Globální

Pri snímaní blízkeho objektu nemôže kamera správne spájať.
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•

Režim kupole

235°

360°
•

1970 4K Veľmi široký
Režim vpredu
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Veľkosť filmu
Nastavenie rozlíšenia videa.
Režim VR (2:1) :
•

3840×1920 (24fps)

•

3840×1920 (15fps)

•
•

1920×960 (30fps)
1280×640 (120fps)

Režim kupole (1:1) :
•

2880×2880 (24fps)

•

1920×1920 (30fps)

1970 4K Veľmi široký:
•

3840×2160 (30fps)

•

1920×1080 (60fps)

•

1920×1080 (60fps)

•

1920×1080 (60fps)

•

1280×720 (60fps)

•

1280×720 (120fps)

Možnosti výberu rozlíšenie videa sa v rôznych režimoch líši a závisí od aktuálnych výberoch, ktoré určujú konečné
prehrávanie a rozlíšenie videa
Keď je režim zobrazenia nastavený na
režim zobrazenia nastavený na

, Jediné možnosti budú miest pomer strán [2: 1] a sú zobrazené; keď je

, Sú zobrazené len možnosti [16: 9]; keď je režim zobrazenia nastavený na

, Sú zobrazené iba možnosti [1: 1].
Keď vyberiete

počas nahrávania, keď je objektív nasmerovaný do ostrého svetla, môže dôjsť k efektu žiara.

Maximálny čas nahrávania:
Veĺikosť filmu

4GB

8GB

16GB

32GB

64GB

128GB

256GB

00:07:00

00:16:00

00:31:00

01:05:00

02:10:00

04:21:00

08:42:00

00:07:00

00:16:00

00:31:00

01:05:00

02:10:00

04:21:00

08:42:00

00:28:00

00:57:00

01:52:00

03:51:00

07:43:00

15:28:00

30:58:00

00:18:00

00:37:00

01:13:00

02:31:00

05:03:00

10:07:00

20:15:00

00:07:00

00:16:00

00:31:00

01:05:00

02:10:00

04:21:00

08:42:00

00:14:00

00:29:00

00:56:00

01:57:00

03:55:00

07:50:00

15:42:00

00:07:00

00:16:00

00:31:00

01:05:00

02:10:00

04:21:00

08:42:00

00:18:00

00:37:00

01:12:00

02:30:00

05:00:00

10:01:00

20:04:00

00:18:00

00:37:00

01:12:00

02:30:00

05:00:00

10:01:00

20:04:00

00:18:00

00:37:00

01:12:00

02:30:00

05:00:00

10:01:00

20:04:00

00:30:00

01:00:00

01:58:00

04:05:00

08:11:00

16:24:00

32:51:00

00:21:00

00:43:00

01:25:00

02:56:00

05:52:00

11:46:00

23:34:00

Veľkosť súboru sa môže zvýšiť alebo znížiť v závislosti na fotografovanom objektu, podmienok snímania
atď. Kapacita disku sa líši podľa výrobcu a spôsobu formátovania. Dobu expozície možno použiť ako referenciu
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Samospoúšť
Nastavenie funkcie samospúšte.
Existujú 3 možnosti:
•

Ultra široký

Střední

Úzky

EIS
Nastavenie funkcie elektronickej stabilizácie obrazu (EIS).
Existujú 2 možnosti:
•

Povolit
Režim
snímania

Fotografie

Video

Rychlé sériové
snímanie

Vypnout

Počet záznamových
pixelů
7360x3680

•
EIS
Nastavenie
OFF

360°

-

5520x2760

OFF

360°

-

7360x3680

OFF

360°

-

5520x2760

OFF

360°

-

3680x3680

OFF

235°

-

3526x2644

OFF

197°

-

3840x2160

OFF

197°

-

3840x1920 15fps

OFF

360°

-

3840x1920 24fps

OFF

360°

-

1920x960 30fps

OFF

360°

-

2880x2880 24fps

OFF/ON

235°

207°

1920x1920 30fps

OFF/ON

235°

207°

3840x2160 30fps

OFF/ON

197°

172°

1920x1080 60fps

OFF/ON

197°

172°

1920x1080 60fps

OFF/ON

155°

140°

1920x1080 60fps

OFF/ON

100°

91°

1280x720 60fps

OFF/ON

67°

61°

1280x640 120fps

OFF

360°

-

1280x720 120fps

OFF

197°

-

Keď je kamera nastavená na režim VR, funkcia EIS nie je k dispozícii.

27

Časozberná fotografie
Nastavenie intervalu fotografie.
Existujú 6 možnosti:
•

1 sekunda

2 sekundy

5 sekund

10 sekund

30 sekund

60 sekund.

Časozberné video
Nastavenie intervalu záznamu.
Existujú 6 možnosti:
•

1 sekunda

2 sekundy

5 sekund

10 sekund

30 sekund

60 sekund.

Detekcia pohybu
Detekcia pohybu znamená, že v prípade, že výrobok detekuje pohybujúce sa objekty vstupujúce do záberu, automaticky spustí nahrávanie. Ak sa po dobu 10
sekúnd počas nahrávania v zábere nevyskytne žiadny pohybujúci sa objekt, nahrávanie sa automaticky pozastaví.
Existujú 2 možnosti:
•

Povoliť

Vypnúť

Spôsob obsluhy:
1. Zvoľte možnosť

a vráťte sa do hlavného rozhrania.

2. Na displeji sa objaví ikona

. Stlačením tlačidla

aktivujte funkciu. V prípade, že výrobok detekuje pohybujúce sa objekty, automaticky spustí nahrávanie.

3. Pokiaľ počas 10 sekúnd nedôjde k zmene v obraze, výrobok prestane nahrávať. Keď sa obraz znova zmení, výrobok začne automaticky nahrávať a po
každej prestávke a reštartovaní bude vygenerovaný nový videosúbor

1

2

① udáva celkový čas záznamu
② udáva celkový čas od okamihu povolenia detekcie pohybu
4. Nahrávanie a detekciu zastavíte opätovným stlačením tlačidla

.

Funkcia Wind cut
Funkcia Wind cut slúži na zníženie hluku spôsobeného vetrom.
Existujú 2 možnosti:
•

Povoliť

Vypnúť
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Farba
Nastavenie farvy snímku.
Existujú 3 možnosti:
•

Obyčajný

Čiernobiely

Živý

Vyváženie bielej
Vyváženie bielej znamená, že užívateľ nastaví teplotu farieb za rôznych svetelných podmienok. Tak bude zaistená správna reprodukcia farieb.
Existujú 6 možnosti:
•

Automatické vyváženie

Biele denné svetlo

Zamračené

Žiarivka

Žiarovka

Podvodní režim

Nastavenie EV
Nastavte jas snímku. Nastaviteľné rozhranie expozície je od EV -3.0 do EV+3.0.

Velikosť snímku
Nastavenie rozlíšenia fotografie.
Existujú 7 možnosti:
•
•

7360×3680(2:1)

5520×2760(2:1)

3680×3680(1:1)

7360×3680(2:1)

3526×2644(4:3)

•

5520×2760(2:1)

3840×2160(16:9)

Počet fotografií, které lze uložiť:
Veľkosť fotografie

4GB

8GB

16GB

32GB

64GB

128GB

256GB

553

1111

2167

4465

8854

17732

35487

950

1907

3720

7666

15218

30477

60994

553

1111

2167

4465

8854

17732

35487

950

1907

3720

7666

15218

30477

60994

1059

2125

4144

8540

16792

33630

67304

1472

2954

5761

11872

23189

46441

92944

1631

3274

6384

13156

25630

51330

102728

Veľkosť súboru sa môže zvýšiť alebo znížiť v závislosti na fotografovanom objektu, podmienok snímania atď. Kapacita disku sa líši podľa výrobcu
a spôsobu formátovania. Dobu expozície možno použiť ako referenciu.
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Obecné
nastavenie

X.XX

Menu

Podmenu

Voliteľné položky
30

Hlasitosť
Nastavenie hlasitosti výrobku.
Existujú 4 možnosti:
•

Hlasitosť Vypnout

Hlasitosť1

Hlasitosť2

Hlasitosť 3

Vypnutie
Ak je aktivovaná táto funkcia, dôjde k automatickému vypnutiu výrobku, ak počas stanovenej doby nedôjde k žiadnej činnosti (výnimky predstavuje nahrávanie
alebo pripojenie k sieti Wi-Fi).
K dispozici jsou 2 možnosti:
•

3 minuty

Vypnúť

Režim pripojenia USB
K dispozícii je režim pripojením k počítači pomocou kábla Micro USB. Ak potrebujete precitat Alebo ukladať videá, vyberte možnosť "Mass Storage". pokial
chcete výrobok použiť ako kameru pre video chat (Skype), vyberte možnosť "Web Cam".
Existujú 2 možnosti:
•

Hromadné úložiště

Webová kamera

Pri používaní webovej kamery je možné len napájanie pomocou batérie, preto batériu odporúčame úplne nabiť.

Dátum / Čas
Nastavenie dátumu a času výrobku.
1. Na displeji sa zobrazí obrazovka nastavenia dátumu a času vo formáte "Rok Mesiac Deň Hodina: Minúta: Sekunda";
2. Upravovaná položka bude zvýraznená čiernou farbou pozadia. Hodnotu nastavíte pomocou tlačidiel

(Vyššia) alebo

(Nižšia), stlačením tlačidla

voľbu

potvrdíte;
3. Po nastavení hodnoty "Minute", stlačte tlačidlo

pre vstup do rozhrania obrazovka podponuky.
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Formátovanie
Formátovanie môže zmazať všetky údaje uložené v pamäťovej karte.
Existujú 2 možnosti:
•

Potvrdiť

Zrušiť

Ak vyberiete

, Stlačte tlačidlo

pre začatie formátovania, po dokončení sa vrátite do podponuky.

Pôvodné nastavenie
Původní nastavení může obnovit všechny nastavení produktu na tovární nastavení (kromě data a času).
Existují 3 možnosti:
•

Potvrdiť

Zrušiť

Ak vyberiete

, Stlačte tlačidlo

Resetovat heslo
pre začatie obnovenie pôvodného nastavenia, po dokončení sa vrátite do podponuky.

FW verzia
FW verzia môže zobraziť aktuálnu verziu. Stlačte tlačidlo

sa vrátite do podponuky.

Ak je v priečinku "firmware" na pamäťovej karte uložená nová verzia, možno zaktualizovať firmware.
Existujú 2 možnosti:
•

Potvrdiť

Zrušiť

Ak zvolíte

, Stlačte tlačidlo

pre začatie aktualizácie, po ukončení sa zariadenie automaticky vypne.

Ak sa zobrazí varovanie o vybitej batérii, pred aktualizáciou základného nastavenia batériu nabite.

Dátumovka
Vloží dátumovku na fotografiu.
Existujú 2 možnosti:
•

Povoliť
/

Vypnúť
/

nie je možné vložiť dátumovku na fotografiu.
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Diaľkové ovládanie-D

Vzhľad diaľkového ovládania

Špecifikácie
Model: RR-BK04
1
2
3

1.

Tlačidlo testu signálu BLUETOOTH

2. Pripojenie indikátora snímania
3.

Tlačdlo fotografovanie / záznamu

Rozmery: 30×20×13.7mm
Váha: 27g (včetně baterie)
Prachuodolnosť: IP6X
Teplota: -10 to 40°C
Vlhkosť: 0~90%
Batérie: gombíková batéria CR2032

Pred použitím:
Pred použitím diaľkového ovládača úplne vytiahnite izolačný pruh.

Izolačný pruh
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Vloženie batérie:
Skrutkovačom otáčajte skrutku proti smeru hodín a vyberte ho (obr. 1), otvorte kryt batérie a vložte batériu (obr. 2), zatvorte kryt batérie a otáčaním opačným
smerom zaskrutkujte a utiahnite skrutku.

Záporný

Skrutka
Kryt batérie

Inštalácia držiaka diaľkového ovládača-B / miniatúrneho diaľkového ovládača / stojančeku sa 3 nôžkami:
1. Pritlačte držiak miniatúrneho diaľkového ovládača ku stojančeku sa 3 nožičkami (obr. 1). Zatvorte statív (obr. 2).
2. Namontujte diaľkový ovládač a zorientujte ho medzi dvoma polohovacími otvormi v dolnej časti držiaku (obr. 3), zorientujte diaľkový ovládač s dvomi polohovacími
body v hornej časti držiaku (obr. 4).

Polohovacie
bod

Ak je statív povolený, utiahnite
ho priloženým imbus kľúčom

(1)

(2)

(3)

(4)
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Párovanie kamery:
1. Spárovanie kamery a diaľkového ovládania
Keď je kamera zapnutá, stlačením a podržaním tlačidla

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo

a

2 sekundy prejdite do režimu párovania.

na diaľkovom ovládaní dokiaľ nie je spárovanie dokončené.
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Diaľkové ovládanie by počas párovanie malo byť bližšie ku kamere.

2. Stlačte tlačidlo

na diaľkovom ovládaní pre začatie snímanie alebo nahrávanie, a opäť stlačte tlačidlo

pre zastavenie nahrávania.

Režimy a parametre snímania sú rovnaké, ako u kamery.
Pokiaľ po úspešnom spárovaní stlačíte tlačidlo

, Bude treba diaľkový ovládač a kameru znova spárovať.

36

V prípade úspešného párovanie medzi kamerou a diaľkovým ovládaním:
1. Test signálu BLUETOOTH stlačte tlačidlo
2. Keď je na diaľkovom ovládaní stlačené tlačidlo

. Stlačením a podržaním tlačidla

1,5 sekundy alebo dlhšie sa napájanie kamery vypne alebo zapne.

pre začatie nahrávania alebo snímanie, režimy a parametre snímania sú rovnaké, ako u kamery.

Po úspešnom spárovaní si diaľkový ovládač a kamera pamätajú informácie BLUETOOTH.
Ak je fotoaparát aktivovaný skôr ako diaľkové ovládanie, po spárovaní s diaľkovým ovládaním sa znova pripojíte stlačením a podržaním tlačidla signálu na
diaľkovom ovládaní.
Po úspešnom opätovnom pripojení budú zelenej LED kontrolky blikať zelene.
Ak bola kamera vypnutá po dobu dlhšiu ako 12 hodín, nie je možné kameru zapnúť priamo diaľkovým ovládaním.

Popis stavu kontrolky:
1. Ak je párovanie úspešné, kontrolka signálu sa rozsvieti zeleno.
2. Ak sa párovanie nepodarí, kontrolka signálu sa rozsvieti na červeno.
3. Pri nahrávaní alebo fotografovanie s miniatúrnym diaľkovým ovládačom indikátor stavu snímania svieti na červeno.
4. Keď je stav batérie v diaľkovom ovládači nižší ako 20%, indikátor svieti oranžovo.

Upozornenie:
1. V prípade, že je Wi-Fi (NFC), pripojenie HDMI alebo počítačové pripojenie kamery už povolené, nie je funkcia diaľkového ovládania k dispozícii.
2. Diaľkové ovládanie pracuje na frekvencii 2.4 GHz. Vzhľadom k tomu, že mikrovlnné rúry, rádia a amatérske rádiá používajú rovnakú cyklickú vlnu, je možný
výskyt vzájomného rušenia.
3. Pred použitím diaľkového ovládania sa uistite, že sa v jeho blízkosti nevyskytujú žiadne iné elektronické zariadenie alebo rozhlasové stanice a pod. Používajte ho
prosím v prostredí s lepšou priepustnosťou a bez prekážok
4. Rádiové rušenie a iné dôvody môžu spôsobiť poruchu diaľkového ovládania. Pri používaní diaľkového ovládania dávajte pozor na aktuálny stav kamery.
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Diaľkové ovládanie-C

Diaľkové ovládanie možno použiť pre diaľkové ovládanie videokamery na dlhšie vzdialenosti.
Diaľkové ovládanie je voliteľné. Pokiaľ ho potrebujete, kontaktujte miestneho predajcu k jeho zakúpeniu alebo navštívte http://kodakpixpro.com kde nájdete podrobné
informácie o zákazníckom servise.
Pre ovládanie kamery na dlhé vzdialenosti diaľkovým ovládačom, môžete tento ovládač tiež nosiť na zápästí.

Vzhľad diaľkového ovládania
Špecifikácie
Model: RR-WH03

1. Kontrolka signálu

7
6
5

1
2
3
4

2.

8

Rozmery: 46.9×46.1×13.7mm

Tlačidlo testu signálu

Váha: 28g (vrátane batérie)

3. Prepínač režimu snímania
4. Kontrolka batérie / pamäťovej karty
5.

Záznamu / tlačidlo fotografovanie

Vodeodolnosť: 5m (16 stop)
Nárazuvzdornosť 2m (6.5 stop)
Prachuodolnosť: IP6X

6. Přepínač režimu VR 360° / vpredu 155° /
kruhu 235°

Teplota: -10° to 40°C

7. Kontrolka režimu snímania

Batérie: gombíková batéria CR2450

Vlhkosť: 0~90%

8. Kryt batérie

Inštalovanie Batérie:
Dodaným nástrojom otvorte viečko priehradky na batériu po smeru hodín. Vložte batériu tak, aby anóda smerovala nahoru. Nasaďte viečko na priehradku s batériou
a zaistite otočením proti smeru hodín.

Kladný
CR2450

Záporný
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Párovanie kamery:
1. Spárovanie kamery a diaľkového ovládania
Keď je kamera zapnutá, stlačením a podržaním tlačidla

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo

a

2 sekundy prejdite do režimu párovania.

na diaľkovom ovládaní dokiaľ nie je spárovanie dokončené.
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Diaľkové ovládanie by počas párovanie malo byť bližšie ku kamere.

Ak je párovanie úspešné, kontrolka signálu sa rozsvieti zeleno.
2. Nastavte požadovaný režim snímania (režim Movie
kruhu

alebo režim Snap Shot Photo

) A režim obrazovky (Režim VR

/ Režim vpredu

/ Režim

).

Ostatné parametre sú nastavené rovnako ako aktuálne nastavenie kamery v rovnakom režime.
3. Stlačte tlačidlo

na diaľkovom ovládaní pre začatie snímanie alebo nahrávanie, a opäť stlačte tlačidlo

Pokiaľ po úspešnom spárovaní stlačíte tlačidlo

pre zastavenie nahrávania.

, Bude treba diaľkový ovládač a kameru znova spárovať.
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V prípade úspešného párovanie medzi kamerou a diaľkovým ovládaním:
1. Test signálu BLUETOOTH stlačte tlačidlo
2. Keď je na diaľkovom ovládaní stlačené tlačidlo

. Stlačením a podržaním tlačidla

1,5 sekundy alebo dlhšie sa napájanie kamery vypne alebo zapne.

pre začatie nahrávania alebo snímanie, kamera pracuje so súčasným nastavením diaľkového ovládania.

Po úspešnom spárovaní si diaľkový ovládač a kamera pamätajú informácie BLUETOOTH.
Ak je fotoaparát aktivovaný skôr ako diaľkové ovládanie, po spárovaní s diaľkovým ovládaním sa znova pripojíte stlačením a podržaním tlačidla signálu na
diaľkovom ovládaní.
Po úspešnom opätovnom pripojení budú zelenej LED kontrolky blikať zelene.
Ak bola kamera vypnutá po dobu dlhšiu ako 12 hodín, nie je možné kameru zapnúť priamo diaľkovým ovládaním.

Popis stavu kontrolky:
1. Ak je párovanie úspešné, kontrolka signálu sa rozsvieti zeleno.
2. Ak sa párovanie nepodarí, kontrolka signálu sa rozsvieti na červeno.
3. Kontrolka stavu snímania sa počas diaľkovo riadeného nahrávania alebo snímanie rozsvieti oranžovo.
4. Ak je úroveň nabitia batérie menšie ako 25% alebo ak je pamäťová karta plná, kontrolka batérie / pamäťovej karty sa rozsvieti na červeno.

Upozornenie:
1. V prípade, že je Wi-Fi (NFC), pripojenie HDMI alebo počítačové pripojenie kamery už povolené, nie je funkcia diaľkového ovládania k dispozícii.
2. Diaľkové ovládanie pracuje na frekvencii 2.4 GHz. Vzhľadom k tomu, že mikrovlnné rúry, rádia a amatérske rádiá používajú rovnakú cyklickú vlnu, je možný
výskyt vzájomného rušenia.
3. Pred použitím diaľkového ovládania sa uistite, že sa v jeho blízkosti nevyskytujú žiadne iné elektronické zariadenie alebo rozhlasové stanice a pod. Používajte ho
prosím v prostredí s lepšou priepustnosťou a bez prekážok.
4. Rádiové rušenie a iné dôvody môžu spôsobiť poruchu diaľkového ovládania. Pri používaní diaľkového ovládania dávajte pozor na aktuálny stav kamery.
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Používanie prepojení
Micro USB prepojenie
Nabíjanie
14

Použitie externého napájacieho zdroja
V prípade nízkej energie batérie, alebo keď je potreba dlhodobé napájanie, miesto batérie možno použiť externý napájací zdroj (AC adaptér, vozidlo napájanie, prenosné
napájania alebo iná napájacia jednotka). V tomto okamihu môže byť vykonané nastavenie funkcií, fotografovanie, a ďalšie operácie.
Po zapnutí použite USB kábel Micro pre pripojenie kamery k externému zdroju napájania. Po pripojení k externým zdroju napájaním sa na LCD obrazovke zobrazí "
Po vypnutí použite USB kábel Micro pre pripojenie kamery k externému zdroju napájania. Stlačením tlačidla
napájaním sa na LCD obrazovke zobrazí "

".

zapnite kameru. Po pripojení k externým zdroju

".

Požiadavky na externý zdroj napájania: výstupný výkon 5 V, výstupný prúd 1 A.
Pred použitím externého napájacieho zdroja pre nabíjanie vložte najskôr batériu do kamery.

Přenos dát
Použite kábel USB Micro pre pripojenie kamery k počítaču a skopírovaní súborov z kamery do počítača.
Postup je nasledujúci:
1. Nastavte režim pripojenia USB ako

v menu kamery.

2. Použite kábel USB Micro pre pripojenie počítača (on) ku kamere (on). Počas pripojenia bude kamera ukazovať "

", A počítač kameru automaticky

Rozpozná.

3. V počítači otvorte priečinok kamery pre skopírovanie súborov do počítača. Po dokončení prenosu odpojte prosím kábel USB bezpečným spôsobom podľa
nastavenie počítača.
4. keď je kábel Micro USB je odpojen.Kamera sa automaticky vypne.
Vaša verzia operačného systému počítača musí byť Mac OS X10.9 alebo vyšší alebo Windows 7 a výšší.
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Štruktúra zložky pamäťové karty microSD, na ktoré táto jednotka vykonala nahrávania, je nasledujúci.
Príklad adresárovej štruktúry zložky pamäťovej karty microSD:
● ● Rozsah počtu zložiek od 100 do 999. Štyri znaky abecedy označujú typ objektívu kamery. Päť alebo
osem znakov abecedy označujú typ súboru.
Znak ukazuje typ objektívu kamery použitý pri snímaní:

4KVR360

VR: 360° / Režim VR: _
Režim Kupole: 235° (Dome): R
155 stupňů 4K [16:9] režim plného snímku: F

DCIM

● VR súbory naformátované (každá zložka obsahuje maximálne 9999 fotografií)
Fotografie vo formáte jpg
Súbory videa vo formáte mp4

100VR360

LOOPREC

● Videa v režime slučky je možné zhliadnuť až po stiahnutí do PC
Súbory videa vo formáte mp4

Veľkosť súboru videa nemôže presiahnuť 4 GB. Ak veľkosť prekročí 4 GB, bude uložené ako
samostatný súbor.
Ak chcete simulovať zážitok zo sledovania 360 ° počas prezerania videozáznamov zaznamenaných
zariadeniami 4KVR360, použite sadu PIXPRO 360 VR, ktorá je k dispozícii pre Mac a PC.
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Micro HDMI prepojenie
Televízia (on) až do štandardu HDMI a kamera (on) sú prepojené pomocou drôtu Micro HDMI (zakúpený samostatne).

Po úspešnom pripojení sa dokumenty v pamäťových kartách kamery zobrazí na televízore, zatiaľ čo

alebo

Liveview

sa zobrazí na kamere.

Funkcia snímania a prehrávania môžu byť realizované pomocou kamery:
1. Stlačte tlačidlo

(Nižšia) pre prepnutie medzi režimom prehrávania videa, režimom prehrávanie fotografií a režimom snímania.

2. Stlačte tlačidlo

(Vyššia) alebo

3. Stlačte tlačidlo

pre zahájenie prehrávania a znova stlačte toto tlačidlo

(Nižšia) pre prechádzanie dokumentov v režimoch prehrávania.
pre ukončenie, zatiaľ čo si prehrávate nahrané dokumenty.

4. Nastavte parametre podľa požiadaviek v menu najprv v režime snímania a potom sa vráťte na hlavnú obrazovku, stlačte tlačidlo
nahrávanie, a stlačte tlačidlo

pre snímanie alebo začatia

pre ukončenie nahrávania.

Na obrazovke LiveView, kmitočet snímok závisí na veľkosti videa.
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Funkciu prehrávania môžete realizovať pomocou diaľkového ovládania televízie:
1. Stlačte ľavé a pravé klávesy pre prepínanie medzi dokumentmi.
2. Stlačením tlačidla
3. Stlačte

sa vráťte do hlavnej ponuky.

pre skrytie alebo zobrazenie informácií o obrazovke.

4. Pre prezeranie video dokumentu, stlačte stredové tlačidlo pre spustenie prehrávania, stlačte ľavé tlačidlo pre rýchly posun vzad, stlačte pravé tlačidlo pre
rýchly posun vpred, a znova stlačte centrálne tlačidlo pre pozastavenie prehrávania.
5. Stlačte

pre zmazanie aktuálneho dokumentu a vyberte

6. Stlačte

pre zastavenie prehrávania.

pre potvrdenie zmazanie.

Iba televízor HDMI s funkciou CEC (Consumer Electronics Control) podporuje túto funkciu.
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Režim Wi-Fi
Stiahnutie a inštalácia App

● Inteligentné zariadenia
Stiahnite si inštalačný balík aplikácií (názov App: PIXPRO 360 VR Remote Viewer)
podľa nasledujúcich pokynov na rozhraní.

do svojho inteligentného zariadenia z nižšie uvedenej cesty, a nainštalujte ho

Pri zariadeniach so systémom Android, vyhľadajte a stiahnite aplikáciu App "PIXPRO 360 VR Remote Viewer" v Google Play, a nainštalujte ju podľa pokynov na
rozhranie

Pre iOS zariadenia, vyhľadajte a stiahnite aplikáciu App "PIXPRO 360 VR Remote Viewer" v App Store, a nainštalujte ju podľa pokynov na rozhraní.

●PC:
Stiahnite inštalačný balík aplikácie "PIXPRO 360 VR Suite" (pre PC)

z oficiálnych stránok a nainštalujte ho do počítača podľa pokynov na rozhraní.

Ameriky

Európa
http://kodakpixpro.com/Americas/
support/downloads.php

http://kodakpixpro.com/Europe/
support/downloads.php

Pred vašim prvým pripojením si prosím prejdite nasledovné položky:
1. Nepoužívajte prosím v miestach, ktoré majú vysoko intenzívne magnetické pole, elektrostatické interferencie a interferencie elektrické vlny (napríklad v
blízkosti MV rúry), čo by mohlo spôsobiť zlyhanie pri prijímaní signálov.
2. Nepoužívajte prosím Wi-Fi alebo NFC pripojenie v lietadle.
3. Pre zachovanie pripojenie majte prosím 4KVR360 vo vzdialenosti najmenej 10 metrov (32,8 stôp) od rušenia signálu.
4. 4KVR360 a inteligentné zariadenia môžu byť prepojené len jedna ku jednému.
5. 4KVR360 a PC môžu byť prepojené len jedna ku jednému.
6. Vaša verzia operačného systému inteligentného zariadenia musia byť iOS 9 alebo vyššej, alebo Android 5.0 alebo vyšší. iPad mini1 / iPad 4 / iPad Air 1 / iPhone 5s
a staršie modely (akékoľvek systémové verzia) nepodporujú túto aplikáciu.
7. Vaša verzia operačného systému počítača musí byť Mac OS X10.9 alebo vyšší alebo Windows 7 a vyššie.
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Kameru pripojte k inteligentnému zariadenie (alebo PC) s Wi-Fi.
Ovládanie
1. Kamera:
Skontrolujte SSID (Service Set Identifier) (PIXPRO-4KVR360_KXXXX) a heslo
(Predvolené heslo: 12345678) je uvedené na štítku v priestore pre batériu kamery.
Stlačte tlačidlo

pre povolenie režimu Wi-Fi. Za 2 sekundu kamera

vstúpi do rozhrania čakanie na pripojenie:

2. Inteligentné zariadení alebo PC:
Povoľte režim Wi-Fi, automaticky budú vyhľadané okolité Wi-Fi hotspoty.
Vyberte ten s rovnakým SSID (PIXPRO-4KVR360_KXXXX) a zadajte heslo
(Predvolené heslo: 12345678).
PIXPRO-4KVR360_KXXXX

3. Kamera:
Keď je Wi-Fi úspešne pripojené, vstúpte do rozhrania Wi-Fi pripojenie.

4. Inteligentné zariadení alebo PC:
Pri pripojení cez WiFi, môžete kliknúť na ikonu aplikácie

na

inteligentným zariadenie pre jeho spustenie; alebo dvakrát kliknúť na ikonu
aplikácie

na pracovnej ploche počítača pre jeho spustenie.

5. Kamera:
Keď je aplikácia pripojený ku kamere, objaví sa rozhranie pripojenie aplikácie.

Pri spustení nahrávania cez aplikáciu sa na kamere objavia rozhraní nahrávania.
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Ak je pripojenie Wi-Fi počas nahrávania prerušené, bude kamera pokračovať v nahrávaní a vstúpi do rozhrania nahrávania bez pripojenia.

Keď sa na rozhraní zobrazí

. stlačte tlačidlo

. potom stlačte tlačidlo

(Vyššia) alebo

(Nižšia) pre voľbu

, A potom stlačte tlačidlo

pre

ukončenie pripojenia Wi-Fi.
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Kameru pripojte k inteligentnému zariadenie s NFC
1. Povoliť režim NFC na vašom šikovnom zariadení
Použite svoje inteligentné zariadenia k ľahkému dotyku značky NFC na kamere. V prípade, že inteligentné zariadenie vydáva tón alebo vibruje, znamená to, že pripojenie
je úspěšné.

3. Aplikácia sa automaticky otvorí na vašom inteligentnom zariadení.
Funkcia NFC bude k dispozícii len vtedy, keď je obrazovka vášho inteligentného zariadenia odomknutá.
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Prílohy
Špecifikácie
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Typ
Obrazový snímač A

Objektív A

Efektívne pixely

20.68 Megapixelov

Celkový počet pixelov

21.14 Megapixelov

Ohnisková vzdálenost

1.633mm

Ekvivalent 35mm filmu

9.18mm

F Číslo

F2.4

Stavba objektívu
Ostrenie
Zorné pole

Obrazový snímač B

Objektív B

7 skupin 8 prvkov
Pevné zaostrenie
Max. 197 stupňov

Pro prední režim [16:9]

Max. 155 stupňov

Pro režim VR (2:1)

Rozsah zaostrenie

30cm~ ∞

Typ

1/2.3" BIS CMOS

Efektívne pixely

20.68 Megapixelov

Celkový počet pixelov

21.14 Megapixelov

Ohnisková vzdálenost

1.257mm

Ekvivalent 35mm filmu

7.08mm

F Číslo

F2.4

Stavba objektívu
Ostrenie
Zorné pole
Rozsah zaostrenie

Ochrana pred otrasmi

1/2.3" BIS CMOS

7 skupin 8 prvkov
Pevné zaostrenie
Max. 235 stupňov
30cm~ ∞

Elektronická stabilizácie obrazu
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27MP: 7360x3680 (2:1)
15MP: 5520x2760 (2:1)
27MP: 7360x3680 (2:1)
Velikosť fotografie

15MP: 5520x2760 (2:1)
13MP: 3680x3680 (1:1)
8MP: 3840x2160 (16:9)
9MP: 3526x2644 (4:3)

SPOJIT
Režim VR
Režim kupole
Režim kupole
Režim vpredu

(2:1)
3840×1920/24fps
3840×1920/15fps
1920×960/30fps

Režim kupole
SPOJIT

Režim VR

(1:1)

Počet záznamových pixelov

2880x2880/24fps
1920×1920/30fps
Velikosť videa

Režim kupole

(16:9)
3840x2160/30fps
1920x1080/60fps
1920x1080/60fps

Veľmi široký
Režim vpredu

1920x1080/60fps

Stredne
Úzko

1280x720/60fps
Vysokorychlostní video:

Formát súboru
Režim kamery

Fotografie
Video

1280×640/120fps(2:1)

Režim VR

1280x720/120fps(16:9)

Režim vpredu

Exif 2.3 (JPEG)
MP4 [Image: H.264; Audio: AAC(Stereo)]

Režim VR (objektív A a objektív B), Režim kupole (objektív B), Režim vpredu (objektív A)

Režim snímania

Video, Časozberný režim, Časozberný fotografie, Záznam Sláčiky, Časozberné video, Postupné režim, Rýchle sériové
snímania

Odolnosť proti zvýšenej vlhkosti

Ekvivalentné k JIS/IEC IPX5 (Tělo)

Nárazuvzdornosť

Do 2m (s krytkami objektivov)

Prachuodolnosť

Ekvivalentné k JIS/IEC (IP6X)
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Mrazuvzdornosť

-10°C

LCD

1.0 palec TN LCD (S podsvietením)

Hladinomer

3-osý

ISO Citlivosť

Auto (100~1600) (Video)

Spôsob merania expozície

Umělá inteligence AE (AiAE)

Spôsob ovládania expozície

Program AE

Sekvenčné snímanie

Podporováné

Vyváženie bielej

Auto vyváženie bielej, Denné svetlo, Zamračené, Fluorescenčné, Žiarovka, Pod vodou

Záznamové médium

Auto (100~800) (Fotografie)

Vnútorná pamäť: Nie
microSD / microSDHC / microSDXC karta (je podporována až do 256GB)

Jazyk

Angličtina

Rozhranie

USB 2.0 (Micro 5 pin USB). HDMI (Typ D)

Wi-Fi

Podporované (802.11b/g/n)

NFC

Podporované

BLUETOOTH

Podporované (BLE4.1)

Dálkové ovládání-D

Podporované

Dálkové ovládání-C

Podporované (Volitelné)

Batérie

Dobíjacie lithium-iontová batérie LB-080, 3.6V 1250mAh, nabíjení vnútri kamery

Schopnosť snímania (Výkon batérie)

Približne 150 záberov (Na základe štandardu CIPA) (Wi-Fi zapnutá)
Približne 80 minút pre video (@ 3840 × 1920 / 15fps) (Wi-Fi zapnutá)

Prevádzkové prostredie

Teplota: -10 ~ 40°C, Vlhkosť: 0 ~ 90%

Rozmery (W×H×D)

Približne 55.0 × 55.0 × 66.9 mm (Bez krytu objektívu) (Na základe štandardu CIPA)

Váha

Približne 130g (Len telo)
Približne 156g (S batériou a pamäťovou kartou)
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Výzvy a varovné správy
Správa

Režim spracovanie

Popis
Existuje príliš veľa súborov, čo môže spôsobiť oneskorenie pri zapínaní.
Pri stlačení tlačidla
pre snímanie, nie je umožnený prístup k pamäťovej karte,
pretože existuje príliš veľa zložiek.

V zariadení nie je detekovaná pamäťová karta.

Pri zapnutí zariadenia alebo stlačení tlačidla
nemá kapacitu.

Po skopírovaní súborov do počítača,
vyberte odstrániť alebo formátovať.

Vložte pamäťovú kartu.

zariadenie detekuje, že pamäťová karta

Po skopírovaní súborov do počítača,
vyberte odstrániť alebo formátovať.

Pamäťová karta po formátovaní stále nemôže byť rozoznaná.
Pri čítaní pamäťovej karty došlo k chybe.
Pri snímaní alebo nahrávaní došlo k prerušeniu, preto nemôžete pokračovať v ďalšom
snímanie alebo nahrávanie.

Formátovanie pamäťovej karty

Ak je rýchlosť zápisu príliš pomalá, záznam nebude pokračovať.

Pre optimálny výsledok vyberte
pamäťovú kartu triedy 10 alebo vyšší.

Zobrazí sa pri spracovaní fotoaparátu.

Užívateľ by nemal robiť nič.

Pripojenie k počítaču alebo TV.

Displej zmizne po úspešnom pripojení.
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Správa

Popis

Režim spracovania

Kamera je nastavená ako "Mass Storage", pripojenie k USB počítača.

Užívateľ by nemal robiť nič.

Kamera je nastavená ako "Web Cam". pripojenie k USB počítača.

Užívateľ by nemal robiť nič.

Pripojenie k zariadeniu HDMI.

Užívateľ by nemal robiť nič.

Varovanie o vybitej batérii pred automatickým vypnutím.
Firmware nemožno aktualizovať pri nedostatku energie.

Nabite alebo vymeňte za novú batériu.

Aktualizácie firmvéru.

Užívateľ by nemal robiť nič. po dokončení
aktualizácie sa zariadenie automaticky
vypne

Ak je teplota batérie príliš vysoká, zariadenie sa automaticky vypne.

Po vypnutí zariadenia opatrne vyberte
batériu. Po ochladení bude možné batériu
použiť znovu.
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Časté problémy
Problém

Zariadenie sa nezapne.

Možné príčiny
Batéria je vybitá.

Riešenie
Nabite batériu.

Batéria je nesprávne umiestnená.

K umiestneniu batérie prosím postupujte podľa
pokynov nabíjanie v návode.

Rozmazaný obraz

Na objektívu alebo krytu objektívu je nečistota.

Vyčistěte čistým, suchým hadříkem, který nepouští
vlákna.

Nedá se pripojiť k Wi-Fi

Bolo zadané chybné heslo.

Zadejte prosím znovu heslo. Pokud jste zapomněli
změněné heslo, můžete použít funkci reset pro
obnovení hesla (výchozí heslo: 12345678)

Pomalé Wi-Fi pripojenie

Zlyhanie pripojenia Micro USB.

Na inteligentným zariadenie je súčasne spustené
príliš veľa programov.

Ukončete prosím ostatní nepotřebné programy
běžící na inteligentním zařízení.

Vyberte režim správneho pripojenia USB.

Potvrďte režim připojení USB nastavený v ponuce.
Ak potrebujete čítať alebo ukladať videá, vyberte
Mass Storage. Ak potrebujete, aby fungovala ako
video chat (Skype) kamera, vyberte Web Cam.
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Zvláštne príslušenstvo
K 4KVR360 je k dispozícii niekoľko rôznych príslušenstva. Balíky príslušenstva sa líši podľa predajcu. Ak chcete zakúpiť ďalšie príslušenstvo samostatne, obráťte sa na
zákaznícky servis miestneho predajcu, alebo navštívte kodakpixpro.com pre ďalšie podrobnosti o službách zákazníkom.
Pred použitím (najmä vo vode alebo pri namáhavej činnosti), sa prosím nezabudnite uistiť, že je zariadenie pevne zaistené proti poškodeniu alebo strate.
Pred použitím obojstranného nalepovacieho príslušenstva, sa prosím uistite, že lepiaci povrch je čistý. Nečistoty, mastnoty, alebo iné cudzie látky zníži účinnosť
lepiaceho povrchu. Obojstranný nalepovacie materiál nie je po nalepení jednoduché odstrániť. Pred nalepením vezmite prosím do úvahy polohu a uhol lepenie.
Dbajte prosím na správne umiestnenie a nastavenie príslušenstvo než ho prilepíte na požadovaný povrch.
Po upevnení príslušenstvo skontrolujte, či je skrutka v správnej polohe a úplne zabezpečený.
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Štandardné kryt-C: Na použitie s ďalšími doplnkami, pokiaľ nie je vyžadovaná vodotesnosť

Aby sa zabránilo deformácii alebo poškodeniu príslušenstva Štandardné kryt, riaďte
sa podľa schémy vľavo a nepreťahujte skrutky.

Spôsob inštalácie:
1. Podržte spodnú časť zaisťovacieho ramena a otočte ho, aby sa otvorilo.

2. Otvorte zaisťovacie rameno štandardného krytu a umiestnite fotoaparát do
vnútorného krytu, ako je znázornené na diagrame nižšie. Stlačte horný kryt
pevného držiaku okolo fotoaparátu a zatvorte ho. Stlačte spodnú časť zámku,
ako je znázornené na diagrame nižšie, kým nezapadne na miesto

1

2

3. Nainštalujte držiak na príslušenstvo, a použite nastavovaciu skrutku k utiahnutie. 4. Použite priložený doplnkový nástroj pre úplné utiahnutie skrutky. Dajte pozor,
aby nedošlo k prílišnému utiahnutie skrutky a neriskovali ste tak jeho odtrhnutiu

Nástroj k příslušenstvu
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Rovný nalepovacie úchyt-A: Pre pripínanie na skateboarde
alebo iné ploché predmety

Zakrivený nalepovacie úchyt-A: Pre pripínanie na helmu
alebo iné zakrivené objekty

Spôsob inštalácie:
Existujú dva typy nalepovacích úchytov: plochý a zakrivený. Tie sa môžu vybrať na základe tvaru predmetu, ktorý má byť použitý.
Oba typy môžu byť namontované rovnakým spôsobom:
1. Nainštalujte štandardný kryt (

57).

2. Upevnite štandardné kryt, nainštalujte nalepovacie úchyt podľa schémy, a použite nastavovaciu skrutku k utiahnutie.

3. Pripnite obojstranný nalepovacie materiál na spodnej časti nalepovacieho úchytu k predmetu, ktorý má byť použitý.
Obojstranný nalepovacie materiál je na jedno použitie. Po odlepení by mal byť nahradený novým.

Obojstranný nalepovacie materiál
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Tyčový úchyt-A: Pre pripevnenie na riadidlá bicykla, stožiare a ďalšie objekty rúrkového tvaru

Spôsob inštalácie:
1. Nasaďte svorku na tyč na riadidlá a otočte skrutky k dotiahnutie.

2. Namontujte štandardné kryt (

57).

3. Nainštalujte štandardné kryt a svorku na tyč v smere znázornenom na
obrázka, a použite nastavovaciu skrutku k utiahnutie.
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Úchyt s prísavkou-A: Na upevnenie na automobilových sklách (alebo hladkom povrchu)

Spôsob inštalácie:
1. Nainštalujte štandardný kryt (

57).

2. Namontujte štandardné kryt, adaptér, pred-utiahnutú maticu a prísavný úchyt
v smere znázornenom na obrázku, a utiahnite pred-utiahnutú maticu.

3. Vyčistite prísavný úchyt aj čelné sklo pred pripevnením prísavky. Na pripevnenie
na čelné sklo pritlačte rukoväť.

Adaptér
Uťahovací
matice

Rukoväť

Prísavný úchyt
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Úchyt s popruhom pre pripevnenie na helmu -A: Pre pripevnenie na duté predmety ako sú cyklistické prilby

Spôsob inštalácie:
1. Umiestnite tyč na úchytu do otvoru na kamere, potom umiestnite skrutku
na úchytu do závitu na statíve kamery. Otočte skrutkou pomocou mince
alebo predmetu podobného tvaru a utiahnite.

Montážná skrutka
Skrutková zásuvka

2. Roztiahnite pásik pred navlečením oboch koncov k helme. pretiahnite oba
konca pásku prackou, a potom zatlačte na svorku pracky.

Pásik
Pracka

Svorka pracka

61

Úchyt s popruhom na pripevnenie na hlavu: Pre nosenie na hlave

Spôsob inštalácie:
1. Nainštalujte štandardný kryt (

57).

2. Vložte základňu štandardného krytu do úchytu pred použitím nastavovacej skrutky k utiahnutie.

3. Umiestnite pásik okolo hlavy a dotiahnite zodpovedajúcim spôsobom.
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Selfie palicu-B a držiak diaľkového ovládania: Používajú sa spoločne so selfie palíc pre zhotovovanie selfies
alebo 360 ° snímania: K jej použitia sú potreba ďalšie doplnky

Počas používania držte kameru v rukách alebo ju umiestnite na pevný statív. Kameru nepoužívajte, ak je váš bicykel alebo motocykel vystavený vibráciám,
nárazom atď.
Spôsob inštalácie:
1. Nainštalujte štandardný kryt (alebo vodotesný kryt) (

57/66).

2. Namontujte štandardné kryt (alebo vodotesný kryt) a selfie palicu-B v smere
naznačenom na obrázku, potom dotiahnite pred-utiahnutú maticu.

3. Otáčajte časti Gombík proti smeru hodinových ručičiek podľa nižšie
uvedených pokynov, aby sa tyč predĺžila. Otáčajte Gombík v smere
hodinových ručičiek, aby sa skrátila a uzamkla.
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4. Ak chcete nainštalovať diaľkový ovládač a držiak na rukoväť, zasuňte a zaistite diaľkový ovládač do držiaka a pripevnite ho k selfie tyči, ako je znázornené na
nasledujúcom diagrame
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5. Pripojte priložený popruh na zápästie k rukoväti selfie tyče. Pri použití omotajte popruh okolo zápästia.
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Vodotesný kryt: Na použitie s 4KVR360 pod vodou, v mokrých podmienkach alebo za iných okolností, v ktorých je odporúčaná
vodeodolnosť

Tlačidlo testu signálu BLUETOOTH
Záznamu / tlačidlo fotografovanie

Spôsob inštalácie:
Umiestnite základňu vodeodolného plášte do blízkosti hlavy skrutky 1/4 "na dolnej
strane kamery, zarovnajte skrutka s hlavou skrutky 1/4 "a potom skrutku utiahnite.
Hlava skrutky 1/4"

2. Odstráňte z kamery ochrannej krytky objektívu a nainštalujte
vložku proti zahmlievaniu. Ďalšie podrobnosti o inštalácii a vybratie
ochranných krytiek objektívu nájdete v užívateľskej príručke k
4KVR360 (
11).

Základňa
vodeodolného plášta

Receptor polohy montáže

Ochranné
vložky proti
zahmlievaniu
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3. Umiestnite kameru do pevnej polovice vodeodolného plášťa, zorientujte červené montážne značky na prednom a zadnom kryte vodeodolného
plášte a otočte predný kryt v smere šípky. Keď počujete cvaknutie, predný a zadný kryt vodeodolného plášte sú úplne hermeticky uzavreté.
Zarovnávacia značka

4. Priloženým imbus kľúčom povoľte skrutku skrinky diaľkového ovládania vodeodolnom vzdialenom plášti. Otvorte kryt, zasuňte miniatúrne diaľkové
ovládanie a potom utiahnite skrutku imbus kľúčom

5. Ak chcete nainštalovať držiak vodeodolného plášťa s priloženou kamerou na ďalšie príslušenstvo PIXPRO, použite priložený nástroj príslušenstvo k
utiahnutie nastavovacej skrutky.
Nastavte kameru na režim

VR s veľkosťou súboru rozlíšenie /

/

/

/, Spárujte kameru a miniatúrne diaľkové ovládanie.

Po úspešnom spárovaní vložte kameru do vodeodolného plášťa.
Aby sa zabránilo deformácii alebo poškodeniu príslušenstva vodeodolného plášťa, riaďte sa podľa schémy vľavo a nepreťahujte skrutky.
Pred použitím výrobku vo vode sa najprv uistite, či je umiestnený vo vodotesnom puzdre. Výrobok môže byť ponorený nie viac ako do 30 metrov (98 stôp)
pod vodou o teplote nepresahujúcej 21 ℃ ± 10 ℃. Výrobok môže udržať svoju vodotesnosti po dobu až 2 hodín v hĺbke 30 m (98 stôp) pod vodou.
Ochranné vložky proti zahmlievaniu absorbujú vlhkosť. Uistite sa prosím, že sú pred použitím vysušené (sušte je v 100 ° C rúre asi 10 minút). každý ochranná
vložka proti zahmlievaniu môže byť znovu použitá až 3-4 krát
Ak chcete vodeodolný plášť otvoriť, posuňte zámok v smere označenom na vodeodolnom plášti a otočte predný kryt proti smeru hodín.
1

2

Počas ponorenie vo vode neotvárajte vodotesný kryt.
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Quick Clip: klip vhodný pre pripnutie na opasok

Spôsob inštalácie:
1. Zasuňte polohovacie tyče do polohovacích otvorov kamery a zaskrutkujte imbus kľúčom.
Existujú tri spôsoby inštalácie rýchlospojky:
① Umiestnite polohovacie tyč doprostred:

4KVR360 Režim VR
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②

Umiestnite polohovacie tyč vľavo:

4KVR360 155˚ Režim kupole
③Umiestnite polohovacie tyč vpravo:

4KVR360 235˚ Režim vpredu

SP360 4K

SP360

2. Zacvaknite klip na opasok.
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