
PRÍRUČKA PRE RÝCHLY ŠTART

1 Obsah balenia
Toto balenie obsahuje kameru Insta360 ONE X2 a jej príslušenstvo.  
Pokiaľ niektoré časti balenia chýbajú, alebo sú poškodené, kontaktujte nás.

Insta360 ONE X2 Ochranný návlek

Handrička na objektív
& dokumentácie

Nabíjací kábelBatérie



2 Popis kamery

Objektívy

Mikrofóny

Ukazovatele stavu

Dvierka USB konektora

Západka dvierok

USB typ C

Západky batérie

Štandardný 1/4“ stativový závit

Dotykový displej

Reproduktor

Funkčné tlačidlo / zapnutie

Tlačidlo spúšte

3 Príprava pred zapnutím
     Najprv sa uistite, že je batéria plne nabitá. V prípade, že je
batéria vybitá, pripojte k ONE X2 dodaný nabíjací kábel.

Pozn.:
Na nabíjanie môžete tiež využiť originálny
Insta360 ONE X2 rýchlonabíjací HUB
(predávaný samostatne).

Na dobitie kamery
pripojte USB kábel
k sieťovému USB
adaptéru 5V 2A.



     Uistite sa, že sú západky batérie a dvierok USB konektora
celkom uzamknuté (žlté ukazovatele na západkách nesmú byť
vidieť), pre zaistenie správnej vodotesnosti kamery.

     Vložte kartu micro SD
(kartu vložte tak, aby strana s popisom
smerovala k dotykovému displeju kamery)

Žlté ukazovatele
musia byť zakrytéUP

     Najprv vyberte batériu. Zatlačte na západky batérie v smere šípok,
batéria potom sama vyskočí.

Vkládanie karty micro SD



5.7K/30

4 Zoznámte sa s vašou ONE X2
Zapnutie a vypnutie

Používanie dotykového displeja

Ak je kamera vypnutá, môžete ju zapnúť tak, že stlačíte funkčné
tlačidlo / zapnutie.
V pohotovostnom režime môžete stlačiť funkčné tlačidlo / zapnutie
pre rozsvietenie alebo zhasnutie displeja.
V pohotovostnom režime môžete dlho stlačiť (2 sekundy)
funkčné tlačidlo / zapnutie a kameru tak vypnúť.

DÔLEŽITÉ: Ak používate ONE X2 vo vode, zamknite dotykový
displej, predídete tak nechceným stlačením. Po uzamknutí displeja
môžete používať funkčné tlačidlo / zapnutia k zmenám natáčacích
režimov.

* Pri prvom spustení kamery vám displej zobrazí tieto údaje.

Stav batérie
Zostávajúci
čas nahrávania

Predný/zadný objektív

Aktuálne parametre

Režim objektívov

Zvolený režim: Video

* Základné funkcie dotykového displeja:

Ťahaním nadol zobrazíte systémové režimy

Ťahaním hore zobrazíte menu skratiek

Ťahaním doprava
zobrazíte galériu

Ťahaním doľava
zobrazíte
parametre kamery



     Zapnite WiFi a Bluetooth na vašom mobilnom zariadení.
     Ak je kamera vypnutá, stlačte funkčné tlačidlo / zapnutie a
kameru zapnite.

     Po úspešnom prepojení kamery a mobilného zariadenia môžete
snímať fotografie alebo natáčať videa cez mobilnú aplikáciu.

     Dosah WiFi spojenia je 10 metrov za ideálnych podmienok,
bez rušenia.
     Spojenie káblom je tiež podporované. Originálne
kompatibilné káble možno zakúpiť samostatne.

* Viac informácií o produkte nájdete na
https://www.insta360.tech/

     Po stiahnutí aplikácie stlačte tlačidlo       v dolnej časti domovskej
stránky aplikácie a vyberte „Connect now“ vo WiFi paneli.
Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke na pripojenie
mobilného zariadenia. Po prvom pripojení kamery cez WiFi
postupujte podľa pokynov na obrazovke na potvrdenie spojenia.

Pozn.:

5 Ovládanie pomocou WiFi
     Naskenujte QR kód nižšie (https://www.insta360.com/
download/insta360-onex2) alebo vyhľadajte „Insta360 ONE 
X“ v App Store / Google Play a stiahnite si aplikáciu. Pri prvom
spustení aplikácie nasledujte pokyny pre aktiváciu.



Vodotesnosť ONE X2: Na čo pamätať

a vlákno neohýbajte.      Dvierka nasaďte hornou časťou do otvoru
nad USB portom.      Potom na celé dvierka zatlačte, kým nezačujete
cvaknutie.      Žlté ukazovatele musia byť skryté, iba vtedy sú dvierka
USB konektora správne zatvorené.

     Pred použitím sa uistite, že sú západky dvierok USB konektora 
západky a gumové tesnenie batérie bez poškodenia a že fungujú 
správne. Ak tomu tak nie je, alebo ak si nie ste istí, kontaktujte 
svojho predajcu. Pozn .: Pokiaľ je kamera vystavená vibráciám 
nárazom alebo vysokému tlaku, môže dôjsť k narušeniu jej 
vodotesnosti.

     Ak kameru používate vo vode alebo v jej blízkosti, v blatistom, 
piesočnom či prašnom prostredí, uistite sa, že sú západky dvierok 
USB konektora a batérie správne zatvorené (žlté ukazovatele 
musia byť skryté), aby ste zaistili správnu vodotesnosť kamery.

     Ak používate ONE X2 vo vode, zamknite dotykový displej, 
predídete tak nechceným stlačením. Po uzamknutí displeja
môžete meniť režimy pomocou funkčného tlačidla / zapnutie.

     Vždy sa uistite, že sú západky batérie a krytu
USB portu čisté a že v nich nie sú žiadne cudzie predmety.
Ak je to potrebné, očistite ich čistou, suchou handričkou z 
mikrovlákna.

   Pri zatváraní dvierok USB konektora:    Pretiahnite tenké gumové 
vlákno dvierok späť otvorom vedľa USB portu, dbajte opatrnosti



UP

     Pri vkladaní batérie:      Batériu zasuňte do kamery tak, aby
šípka s nápisom „UP“ smerovala k objektívu kamery.      Zatlačte na
strednú časť zámku batérie (netlačte na západky batérie) kým
nezačujete cvaknutie. Žlté ukazovatele musia byť skryté, iba vtedy
je batéria v kamere správne zasunutá.

     Používajte originálne potápačské puzdro a originálne 
príslušenstvo pri nakrúcaní s ONE X2 pod vodou. Aj keď je ONE X2 
vodotesné bez potápačskeho puzdra, spájanie obrazu a obrazová 
kvalita pod vodou bude ovplyvnená.

     Po každom použití vo vode kameru ONE X2 dô kladne
očistite a usušte handričkou z mikrovlákna. Ak kameru
dôkladne nevysušíte, dôjde k poškodeniu kamery. Kameru
po použití v slanej vode namočte do sladkej vody na 15
minút a pred sušením ju dôkladne opláchnite sladkou
vodou. Uistite sa, že je kamera čistá a suchá pred tým, než 
vysuniete batériu a otvoríte dvierka USB portu.

     Na zabezpečenie vysokej kvality nahrávania zvuku odporúčame 
po každom použití vo vode kameru pretrepať  a nechať  samovoľne 
vyschnúť. Na vysúšanie rovnako tak na odstránenie vody a nečistôt 
z otvorov pre mikrofóny nepoužívajte stlačený vzduch, vysávač a 
pod. Mohlo by dô jsť  k poškodeniu vnútorných membrán, ktoré 
zaisťujú vodotesnosť  kamery.

Gumové
tesnenie



Starostlivo si prosím prečítajte tieto pokyny. Pri použí-vaní 
kamery a jej príslušenstva je nevyhnutné sa zoznámiť
s týmito pokynmi.

Za prevádzku kamery a následky spojené s prevádzkou kamery 
je plne zodpovedný jej užívateľ. Výrobca kamery, Arashi Vision 
Inc., ani distribútor STABLECAM s.r.o. nenesú žiadnu zodpo-
vednosť za nesprávnu prevádzku kamery, za škody vzniknuté 
v súvislosti s prevádzkou kamery, zranenia, pokuty alebo inú 
právnu zodpovednosť, priamu alebo nepriamu, vzniknutú počas 
prevádzky kamery alebo pri používaní jej príslušenstva.

Pred každým použitím sa uistite, že sú kamera a jej 
príslušenstvo v dobrom stave a že správne pracujú. Ak javia 
známky poškodenia, okamžite ukončite ich prevádzku.

Upozornenie
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