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Akční kamera RICCA

Akční kamera RICCA podporuje normální, sportovní 
a noční režimy. Podporuje natáčení videa v rozlišení 
4K/30 snímků/s, 1080P/30-60 snímků/s a další možnosti 
rozlišení. Dvojité mikrofony pro redukci šumu činí reálný 
zvuk živější. Podporuje paměťovou kartu microSD 
s kapacitou až 128 GB. Je prachotěsná a vodotěsná, 
má stupeň krytí IP67. Kameru můžete používat při 
každodenní činnosti, při surfování, potápění nebo 
i v poušti.

Uživatelská příručka

Příslušenství

T-adaptér                          Montážní adaptér

Montážní deska
rovná

Montážní deska
vydutá

Datový kabel USB                               Poutko

Produkt

1. Kamera

Dlouhý stisk:
ZAP/VYP WiFi

Krátký stisk:
Fotografie/video Kontrolka

tlačítka

Tlačítko kamery

Tlačítko napájení

Dlouhý stisk:
ZAP/VYP
Krátký stisk:
Režim/Rychlé snímání

(Rychlé spuštění, 
režim fotoaparátu, 
krátké stisknutí 
tlačítka kamery, 
pozastavení kamery, 
automatické vypnutí)

Mikrofon USB konektor

Kontrolka systému

Červeně bliká: Nabíjení 

Zeleně svítí: Je nabitá

Bíle bliká: Zapínání

Barevná světla postupně 
blikají: Aktualizace firmwaru

  1/4 palcový
závitový otvor

Dotykový
displej

Kryt baterie Mikrofon 2
Reproduktor
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2. Vložení baterie

Ujistěte se, že je baterie vložena podle obrázku níže.

1) Otevřete kryt baterií ve spodní části kamery, věnujte 
    pozornost poloze kontaktů a zatlačte baterii dovnitř.

2) Zavřete kryt baterie.

Paměťová karta

Baterie

3. Vložení paměťové karty

Kamera podporuje microSD karty 4–128 GB.

1) Otevřete kryt baterií ve spodní části kamery, věnujte 
    pozornost poloze kontaktů karty.

2) Vložte dovnitř paměťovou kartu podle obrázku výše.

3) Zavřete kryt baterie.

Montáž výrobku

1) Připevněte vhodnou montážní desku k hladkému 
    povrchu, na němž chcete kameru provozovat.

2) Připevněte na spodek kamery T-adaptér a utáhněte 
    jej šroubem s 1/4 palcovým závitem.

3) Přiložte T-adaptér na montážní adaptér a utáhněte 
    šroub s rukojetí.

4) Vodorovně zasuňte montážní adaptér do montážní 
    desky.
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IPoužití kamery

1. Dotykový displej

Kamera je pro ovládání dodávána s dotykovým 
displejem, který podporuje posun, kliknutí na ikonu 
tlačítka, dvojité kliknutí, dlouhé stisknutí a další doteky.

2. Spojení s aplikací

1) Posunutím prstem dolů po hlavním menu na displeji 
    kamery otevřete WiFi a zkontrolujte číslo účtu 
    a heslo.

2) Mobilní aplikaci RICCA najdete na našich stránkách. 
    Můžete si naskenovat QR kód ke stažení nebo přejít 
    do store s aplikacemi.

3) V rozhraní i0S je nutné v místním nastavení zadat 
    připojení k WiFi kamery pro online provoz.

4) V rozhraní pro Android lze přímo připojit k WiFi kamery
    pro online provoz.

Technické parametry

Parametr          Popis

Režim
fotoaparátu

Normální, časový, časosběrný, 
současné snímky (multi-shot)

Režim videa         Normální, časosběrné video, 
                             zpomalený záznam, záznam ve 
                             smyčce, videozáznam

Rozlišení             4K@30FPS                 2.7K@30FPS
                                2560*1440@60FPS    2560*1440@60FPS
                                1920*1080@30FPS    1920*1080@60FPS
                                1920*1080@120FPS
                                 (Výše uvedené obsahuje rozlišení 4:3)

Formát souborů   JPG (fotografie), MP4 (video), RAW 

Displej                  2,35 palce HD, dotykový, 
                             Rozlišení: 320×480

Mikrofon               Vestavěný

Reproduktor         Vestavěný

WiFi                     2,4 GHz

Konektory            microSD, micro USB

Paměťová karta   microSD až 128 GB 
                             (doporučujeme U3)

Baterie                 Lithiová 1400 mAh (5 V⎓/2 A)

Stupeň krytí         IP67

Pracovní teplota  0-40 °C

Hmotnost            130 g

Rozměry:            72 × 46 × 33 mm

Materiál               Celý rám hliníkový, eloxování
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Preventivní opatření
1) Kameru nenechávejte v blízkosti silných 
    magnetických polí ani ji nerozebírejte. Na tyto škody 
    se nevztahuje záruka.

2) Nepoužívejte kameru v extrémně chladném nebo 
    extrémně horkém prostředí, protože by to mohlo 
    způsobit poruchu kamery a zkrátit životnost baterie.

3) Kamera po nepřetržitém používání vydává určité teplo, 
    což je normální. Kameru klidně používejte dál.

4) Pokud kameru nepoužíváte, vypněte ji.

5) Poté, co byla kamera vložena do vody, tak před 
    otevřením bateriového krytu dokonale vysušte 
    všechny vodní kapky na povrchu.

6) Během aktualizace firmwaru nevypínejte kameru.

Zřeknutí se odpovědnosti

1) Každé užití pro nelegální účely je zakázáno. Uživatelé 
    jsou odpovědní za veškeré používání produktů.

2) Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za rizika 
    spojená s laděním nebo použitím tohoto produktu 
    (včetně přímých a nepřímých škod nebo škod 
    způsobeným třetím stranám).

3) U neznámých způsobů použití nebudeme poskytovat 
    žádné služby.

4) Aktualizace a změny firmwaru a programů produktu 
    mohou způsobit změny v popisu funkcí v této 
    uživatelské příručce, před aktualizací firmwaru si 
    pečlivě přečtěte pokyny a použijte příslušnou 
    uživatelskou příručku.

5) Nejnovější verzi uživatelské příručky můžete získat na 
    oficiálních webových stránkách firmy www.feiyutech.cz.

6) Společnost FeiyuTech si vyhrazuje právo kdykoliv 
    změnit tuto příručku a podmínky používání výrobku.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz

Vzhledem k softwarovému a hardwarovému vylepšení 
se může váš produkt lišit od popisu a obrázků uvedených 

v této uživatelské příručce.

Pro více informací navštivte: www.feiyutech.cz

E-mail: info@feiyutech.cz

  www.feiyutech.cz                              info@feiyutech.cz

Facebook

Aplikace RICCA 

Aplikace RICCA pro iOS
Je požadován iOS 10.3 a novější.

Kompatibilní se zařízením iPhone, iPad 
a iPod touch.

Aplikace RICCA pro Android
Je požadován Android 5.0 a novější.
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