
UŽIVATELSKÝ MANUÁL



UPOZORNĚNÍ

1.   Svou kameru vždy chraňte před pády, nárazy a dopady.
2.   Zajistěte, aby kamera byla umístěna v dostatečné vzdálenost od zdrojů 
      silného magnetického pole jako jsou elektrické stroje, aby bylo 
      zabráněno vlivu radiových vln, které může vézt poškození výrobku nebo 
      mohou mít negativní vliv na kvalitu zvuku nebo obrazu.
3.   Kameru nikdy nevystavujte vysokým teplotám a dlouhému přímému 
      slunečnímu záření.
4.   Aby jste získali co nejlepší výsledky, doporučujeme používat kvalitní 
      mikro SD karty s označením Class 10.
5.   Pro zabránění případných chyb na kartě, paměťovou kartu nevystavujte 
      silnému magnetickému poli.
6. Pokud dojde k přehřát kamery, nebo z kamery bude vycházet nežádoucí 
    kouř či zápach, abyste zabránili nebezpečí požáru, kameru okamžitě 
    odpojte od napájení.
7. Při nabíjení zabraňte dětem přístup ke kameře.
8. Zařízení skladujte v suchém a bezprašném prostředí za pokojové teploty 
    a mimo přímé sluneční záření.
9. Výrobek by měl být nabíjen prostřednictvím USB rozhraní notebooku 
    nebo PC.
10. Před použitím kamery ve vodě, se ujistěte, že všechna víčka a zámky 
    jsou uzavřena jak na fotoaparátu, tak i na vodotěsném pouzdře.
11. Po použit vyčistěte pouzdro od soli a nechte ho vyschnout.
12. Aby bylo zabráněno kondenzaci vlhkost ve vnitřních částech a za 
     Objektivem, kameru nevystavujte velkým teplotním a vlhkostním rozdílům.
13. Po použit pod vodou, musí být kryt otevřen, aby bylo zabráněno 
     Kondenzaci vlhkost a korozi.
14. Doba záznamu závisí na nastaveném rozlišení.
Po dosažení maximální doby záznamu nebo maximální velikosti 
souboru* se záznam automaticky ukončí.
Opětovné spuštění je možné pouze manuálně.
* Maximální velikost souboru je u souborového systému FAT32 4 GB:
Max. 1080P/30 snímků/s
15. Provozní doba baterie závisí na nastavení a okolní teplotě – za 
      optimálních podmínek: 90 minut.



ZÁKLADY
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Montáž kamery

Kameru přimontujte k helmě, zařízení a příslušenství





ZAČÍNÁME

Zapnutí:
Stiskněte tlačítko Zapnutí / Režim

Vypnutí:
Stiskněte a podržte tlačítko Zapnutí / Režim

PŘEHLED

Zapněte kameru a opakovaně stiskněte tlačítko Zapnutí / Režim pro 
procházení režimy kamery a nastavením. Tyto režimy se opakují podle
Následujícího pořadí:

Video   Fotografování     Sekvenční Časová       Přehrávání 
            fotografie           smyčka           videa,

     prohlížení
     fotografií 
     a nastavení 



  Video Záznam videa

Fotografování Vytvoření jednoho 
snímku

Sekvenční záznam Sekvenční fotografování

Časová smyčka Vytvoření sekvence 
snímků
v nastaveném časovém 
intervalu

Přehrávání videa a prohlížení 
fotografií

Nastavení kamery, rozlišení atd.

Stiskněte tlačítko spouště/výběru a vstupte do menu nastavení. Opakovaně 
tiskněte tlačítko spouště/výběru pro cyklické procházení jednotlivými volbami 
až naleznete vám požadovanou funkci. Nebo můžete stiskem tlačítka nahoru/
výběr nebo dolu/WiFi procházet různými volbami.



Časová značka: vypnuto/datum/datum a čas

Expozice: +-2,0/+-1,7/+-1,3/+-1,0/+-0,7/+-0,3

Rozlišení fotografií: 12M, 8M, 5M, 2M

Sekvenční snímání: 3 snímky

Časová smyčka: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Nekonečná smyčka: zapnuto/vypnuto

Frekvence: 50 Hz/60Hz/auto

Jazyk: angličtina/tradiční čínština/italština/španělština/portugalština/

němčina/holandština/francouzština/čeština/polština/turečtina/ruština/

japonština/korejština/thajština

Datum a čas: MM//DD/YY/DD/MM/YY nebo YY/MM/DD

Zvukový indikátor: spoušť zapnuto/vypnuto, start 1/2/3, bez zvuku, pípnutí

zapnutí/vypnutí, hlasitost 0/1/2/3

Otočení displeje: zapnuto/vypnuto (pokud je kamera umístěna nohama 

Vzhůru)

Spořič displeje: vypnuto/1 min./3 min./5 min.

Spořič baterie: vypnuto/1 min./3 min./5 min.

Formát: Ne/ano

Reset: Ne/ano

Verze: na displeji se zobrazí aktuální verze firmwaru



Režim videa

Video

Pro záznam videa, zkontrolujte zda je kamera v režimu video. Pokud se
ikona video nezobrazuje na displeji vaší kamery, opakovaně tiskněte 
tlačítko zapnutí/režim až se objeví.

Spuštění záznamu:
Stiskněte tlačítko spoušť/výběr. Kamera jednou pípne a během záznamu 
bude blikat stavová kontrolka kamery.

Ukončení záznamu:
Stiskněte tlačítko spoušť/výběr. Stavová kontrolka kamery přestane blikat
a kamera jednou pípne, čímž oznámí ukončení záznamu.
Kamera automaticky ukončí záznam při vybité baterii. Před tím než se
kamera vypne, bude váš záznam uložen.

Doba záznamu závisí na nastaveném rozlišení a nastavení počtu snímků
za sekundu.

Po dosažení maximální doby záznamu (nebo velikosti souboru*), 
kamera automaticky záznam ukončí. Opětovné spuštění je možné 
pouze manuálně.
* Systém FAT32 umožňuje maximální velikost souboru 4 GB:
1080p/30 snímků za sekundu: max. 29 min.



Režim fotografování

Fotografování

Pokud chcete zaznamenat fotografii, zkontrolujte zda je kamera v režimu 
fotografování.  Pokud se ikona fotografování nezobrazuje na displeji vaší 
kamery, opakovaně tiskněte tlačítko zapnutí/režim až se objeví.

Záznam fotografie:
Stiskněte tlačítko spoušť/výběr. Ozve se zvuk závěrky.

Režim sekvenčního záznamu

Sekvenční záznam

Pokud chcete zaznamenat sekvenci fotografií, zkontrolujte zda je kamera 
v režimu sekvenčního záznamu fotografování.  Pokud se ikona sekvenčního
záznamu nezobrazuje na displeji vaší kamery, opakovaně tiskněte tlačítko 
zapnutí/režim až se objeví. V režimu sekvenčního záznamu kamera vytvoří
3 snímky za 1,5 vteřiny.

Sekvenční záznam:
Stiskněte tlačítko spoušť/výběr. Ozve se zvuk závěrky.

Režim časové smyčky

Časová smyčka

Pokud chcete zaznamenat časovou smyčku, zkontrolujte zda je kamera 
v režimu časové smyčky. Pokud se ikona časové smyčky nezobrazuje na 
displeji vaší kamery, opakovaně tiskněte tlačítko zapnutí/režim až se objeví.
V režimu časové smyčky kamera zaznamená sérii fotografií v intervalech
2, 3, 5, 10, 20, 30, nebo 60 vteřin. 
Časový interval režimu časové smyčky musí být předem nastaven.

Časová smyčka:
Stiskněte tlačítko spoušť/výběr. Kamera spustí odečítání času a při každém
zaznamenaném snímku se ozve zvuk spouště.



Přehrávání

Přehrávání videí a prohlížení fotografií

Vstupte do menu přehrávání:

1. Zkontrolujte zda kamera je v režimu Kamera

2. Stiskněte tlačítko nahoru/přehrávání a vstupte do režimu přehrávání

3. Opakovaně stiskněte tlačítko zapnutí/režim a cyklicky procházejte videi

a fotografiemi.

4. Stiskněte tlačítko spoušť/výběr a zvolte požadovanou volbu.

5. Pro procházení různými volbami použijte tlačítko nahoru/přehrávání nebo

dolu/WiFi.

6. Pro návrat do menu přehrávání stiskněte tlačítko zapnutí/režim.

7. Pro ukončení režimu přehrávání stiskněte a na dvě sekundy podržte

tlačítko nahoru/přehrávání.

Úložiště/mikro SD karta

Tato kamera je kompatibilní s paměťovými kartami mikro SD, mikro SDHC o 
kapacitě 16 GB a 32 GB. Paměťová karta musí mít označení alespoň Class10.
Aby byla zajištěna maximální spolehlivost a odolnost proti vibracím, 
doporučujeme používat značkové karty.



BATERIE

Nabíjení baterie 

1. Kameru připojte k počítači nebo napájecímu zdroji USB. 

2. Kontrolka nabíjení svítí po celou dobu nabíjení.

3. V okamžiku, kdy je baterie plně nabita, kontrolka nabíjení zhasne.

Doba nabíjení: 5 hodin

KOMPATIBILITA

 Kompatibilita závisí na připojeném zařízení. Přehrávání obsahu, sdílení a 

přístup k paměťové kartě kamery nemusí být na některých zařízeních 

dostupný.



APLIKACE PRO KAMERU

Připojení k aplikaci Ez iCAM 

Aplikace Ez iCam vám umožní vzdáleně ovládat kameru prostřednictvím 

smartphonu nebo tabletu. Aplikace umožňuje plnohodnotně ovládat 

kameru, živý přenos videa, prohlížení fotografií, a sdílení vybraného 

obsahu a další.

1. Do vašeho smartphonu nebo tabletu si stáhněte aplikaci Ez iCam z 

Google Play nebo Apple App Store.

2. Zapněte kameru stiskem tlačítka zapnutí/režim.

3. Zkontrolujte, zda je kamera v režimu Kamera.

4. Zapněte funkce WiFi stiskem tlačítka dolu/WiFi*.

5. Ve vašem smartphonu nebo tabletu v nastavení WiFi vyhledejte síť 

označenou „Discovery“ a sadou čísel.

6. Zadejte heslo „1234567890“.

7. Na vašem smartphonu nebo tabletu spusťte aplikaci Ez iCam.

*WiFi kamery vypnete stiskem a podržením tlačítka dolu/WiFi po dobu tří 

vteřin.

Aplikace Ez iCam je kompatibilní s následujícími smartphony a tablety:

Apple iOS

* iPhone5, 5s, 6 (Plus), a 6s (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Android

* Zařízení Android 4X Quard-core

Stažení aplikace pro iOS a Android.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 2,4 G

Spoušť fotoaparátu

Spoušť kamery

*Vodě-odolný

Video

Pokud chcete nahrávat video, zkontrolujte, zda je kamera v režimu video.

Spuštění nahrávání:

Stiskněte šedé tlačítko spouště kamery. Kamera třikrát pípne a kontrolka 

záznamu videa bude po dobu záznamu blikat.

Ukončení nahrávání:

Znovu stiskněte šedé tlačítko spouště kamery. Kontrolka záznamu videa 

zhasne.



Fotografování

Sekvenční záznam

Fotografování

Časová smyčka

Pokud chcete fotografovat, zkontrolujte, zda je kamera v režimu 

fotografování nebo režimu videa.

Fotografování:

Stiskněte červené tlačítko fotografování. Ozve se zvuk závěrky.

Pokud chcete vytvořit sekvenční záznam, zkontrolujte, zda je kamera v 

režimu sekvenčního záznamu. 

Vytvoření sekvenčního záznamu:

Stiskněte červené tlačítko fotografování. Ozve se zvuk závěrky.

Pokud chcete vytvářet snímky v časové smyčce, zkontrolujte, zda je 

kamera v režimu časové smyčky.

Fotografování v časové smyčce

Stiskněte červené tlačítko fotografování. Kamera spustí odpočítávání a 

při každém snímku se ozve zvuk závěrky.

*Vypnutí kamery:

Stiskněte a podržte červené tlačítko fotografování.



POZNÁMKY

Před použitím kamery pod vodou, zkontrolujte, že jsou pevně uzavřena 

všechna víčka a zámky na kameře a podvodním pouzdře.

Po použití, očistěte kryt od mořské vody a ponechte vyschnout.

Kamera by neměla být vystavena velkým teplotním a vlhkostním rozdílům, 

aby bylo zabráněno kondenzaci vody v kameře a na vnitřní straně objektivu.

Po použití pod vodou musí kryt zůstat otevřen, aby se zabránilo kondenzaci 

vody a korozi.

Technickou podporu získáte na webových stránkách www.easypix.eu

Pouze pro EU
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