
Přednosti 

 Vodotěsné pouzdro do 30m 

 2“ LCD displej (960x240) 

 Vyměnitelná baterie 

 Rozlišní fotografií 16Mpx  

 Širokoúhlá objektiv se 170° záběrem 

 Micro HDMI a microUSB konektor 

 Slot pro microSD karty do 64GB 

 Rozlišení videa: 

4K,2.7K,1080P,720P,WVGA 

 Možnost pořizovat jednotlivé snímky i 

sérii snímků 

Popis 

1. Zapnutí/Vypnutí/Přepnutí režimu 

2. Tlačítko nahoru/WI-FI 

3. Tlačítko dolů 

4. Čočka 

5. Slot pro microSD kartu 

6. microUSB konektor 

7. micro HDMI konektor 

8. Potvrzovací tlačítko (OK) 

9. Kryt baterie 

10. Pojistka krytu baterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod k použití 

 Zapnutí: Stiskněte tlačítko zapnutí (1) 

 Vypnutí: Podržte tlačítko vypnutí (1) 

Pro přepnutí režimu stiskněte tlačítko přepnutí 

režimu (1) a potvrďte tlačítkem OK.  

Režimy jsou v pořadí: Nahrání videa, pořízení 

fotografie, pořízení série snímků, přehrání obsahu 

a nastavení.  

Možnosti 

Video 

 Rozlišení: 4K-30fps/2.7K-30fps/1080p-

60fps, 720p-120fps  

 Zvuk: Lze vypnout/zapnout 

 Série snímků (time-lapse): 

0,5s/1s/2s/5s/10s/30s/60s 

 Délka smyčky: 2min,3min,5min 

 Lze natáčet při nabíjení 

                           Fotografie 

 Rozlišení: 

16Mpx/12Mpx/8Mpx/5Mpx/2Mpx 

 Časovač: 3s/5s/10s/20s 

 Akční fotografie: 3P/s, 5P/s, 15P/s, 

20P/s 

 Expozice: -2---+2 

 Vyvážení bílé: 

Automatické/Slunečno/Oblačno/ 

Žárovkové světlo/Zářivkové světlo 

                     Obecné 

 Možnost otočení obrazu: Ano 

 WI-FI přenos: Ano 

 Frekvence zdrojového světla: 

Auto/50Hz/60Hz 

 Automatický pořizovač snímků 

obrazovky: 10s/20s/30s 

 Automatické vypnutí: 1min/3min/5min 

 Možnost použití času jako vodoznak: 

Ano 

 Jazyk: 

Angličtina/Němčina/Francoužština/Špa

nělština/Italština/Portugalština/Čínštin

a/Japonština/Ruština 

 Délka záběru na 32GB Micro SD kartu:  

4K 30fps/1080p 60fps-120min, 1080p 

30fps-240min, 720p 60fps-320min 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režimy 

Video: Pro pořízení videa nastavte kameru do 

režimu videa. Pokud je na obrazovce ikona 

kamerky stiskněte OK a video se začne nahrávat. 

Pro ukončení nahrávání stiskněte opět OK. 

Nahrávání indikuje červené blikání diody. 

Fotografie: Pro pořízení fotografie nastavte 

kameru do režimu fotografie. Pokud je na 

obrazovce ikona fotoaparátu, tak stiskněte OK pro 

pořízení fotografie. 

Slow motion: Pro pořízení slow motionu přepněte 

kameru do režimu slow motion. Pokud je na 

obrazovce ikona pohybujícího se panáčka, 

stiskněte OK, tím spustíte nahrávání ve slow 

motionu. Nahrávání indikuje blikající červená 

dioda. 

Přehrání obsahu: Přepněte kameru do režimu 

přehrávání. Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte 

záznam a potvrďte tlačítkem OK. 

WI-FI připojení a aplikace 

Stáhněte si aplikaci s názvem “XDV” (stačí 

naskenovat QR kód na krabici kamery). Na kameře 

stiskněte tlačítko WI-FI. Na obrazovce se zobrazí 

název kamery (SSID) a heslo (PWA2). Nyní 

otevřete v telefonu WI-FI nastavení a připojte se 

ke kameře. Zadejte heslo, které je zobrazeno na 

displeji kamery. Spusťte aplikaci ve vašem zařízení. 

Parametry 

 Displej: LCD, 2“ 

 Čočka: 170° úhel záběru 

 Formát videa: MP4 

 Formát komprese: H.264 

 microUSB: 2.0 

 Napětí při nabíjení: 5V/1A 

 Kapacita baterie: 900mAh 

 Výdrž baterie: 1080p 90min 

 Doba nabíjení: cca 3 hodiny 

     Varování 

 Nevystavujte, vysokým teplotám a 

slunečnímu záření 

 Doporučujeme používat Micro SD 

kartu s rychlostí alespoň Class 10. 

 Skladujte kameru v suchém a mírně 

studeném prostředí. 

 

 

 


