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Stáhněte a nainstalujte Panono aplikaci
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v app store
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3 NASTAVĚNÍ PANONO ÚČTU
1. Pro vytvoření PANONO účtu postupujte dle pokynů v aplikaci
2. Potvrďte svou e-mailovou adresu pro dokončení registrace

REGISTER

PŘIHLÁŠENÍ

NAME
EMAIL
PASSWORD
CANCEL

SIGN UP

SFÉRICKÝ FOTOAPARÁT
4 ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ FOTOAPARÁTU

PŘÍRUČKA PRO RYCHLÝ START

Podržte tlačítko ZAP / VYP po dobu 1 sekundy. LED indikátor začne blikat.
Jakmile indikátor začne bíle svítit fotoaparát je připravena k použití.
Pro vypnutí fotoaparátu podržte tlačítko ZAP / VYP po dobu 4 sekund.
Pro zapnutí: Podržte po 1 sekundu.
Pro vypnutí: Podržte 4 sekundy.

SEZNÁMENÍ SE S FOTOAPARÁTEM
Indikátor využití
paměti

2

Indikátor
spouště

1

5 PROPOJENÍ FOTOAPARÁTU S APLIKACÍ
Wi-fi síť fotoaparátu bude mít tento tvar: Panono-<sériové
číslo> Sériové číslo a heslo k Wi-fi naleznete na fotoaparátu.
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Stav
baterie

Pokud používáte systém Android, připojte se přes aplikaci. Po klepnutí
na ikonu fotoaparátu vám bude zobrazena nabídka sítí.

Tlačítko ZAP / VYP, spoušť
LED display indikující stav baterie, paměti a aktivace spouště
36 samostatných objektivů pro pořízení 360° x 360° panoramatických fotografií
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USB
port

Vyberte síť náležící kameře, vyplňte heslo a zkuste se připojit. Ikonka
fotoaparátu znázorní připojení pokud je PANONO fotoaparát připojen.
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PŘEDSTAVENÍ PANONO APLIKACE
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Pokud používáte systém iOS, připojte se přes nastavení zařízení.

Krytka proti nečistotám
Očko pro zavěšení fotoaparátu

FOTOAPARÁT

SEZNAM ÚLOH

Micro-USB pro nabíjení a protikus pro připojení Panono tyčky nebo tripodu

- Nastavení fotoaparátu
- Náhled obrázku

- Nahrávání na Cloud
- Stav zpravcování
panoramat

PRVNÍ KROKY
1 NABÍJENÍ BATERIE

MŮJ PROFIL

Pro nabití fotoaparátu, připojte dodaný kabel do fotoaparátu a druhou část
do volného USB portu (notebooku atd.)

- Nastavení profilu

Pokud LED indikátor bliká,
baterie se nabíjí.
Pokud LED indikátor
nepřerušovaně svítí,
baterie je nabitá.

MOJE
PANORAMATA
- Prohlížení
a správa vaších
panoramat

OBJEVOVÁNÍ
- Nejlepší panoramata
ostatních uživatelů

PANONO GMBH | FRANZÖSISCHE STRASSE 9 | 10117 BERLIN
+49 (0)30 220 128 990 |

SUPPORT@PANONO.COM

WWW.PANONO.COM

FOTOGRAFOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ 360° x 360°PANORAMAT

CLOUD

Způsoby zachycení
panoramatického snímku:
- Použitím tyčky
- Použitím tripodu
- Vyhozením sférického
fotoaparátu do vzduchu
- Držením fotoaparátu v ruce

Váš smartphone je použit jako
dočasné úložiště fotografií.
Pokud je PANONO připojeno
k aplikaci, můžete se podívat
na náhled fotografií a určit jaké
chcete zpracovat do plného
rozlišení.

Po aktivování spouště všech 36
objektivů okamžitě zachytí kompletní
fotografii okolí fotoaparátu.

Váš smartphone je použit
pro nahrání obrazových dat
na PANONO cloud, kde jsou
fotografie automaticky spojeny
do panoramata a archivány. Cloud
také umožňuje flexibilní přístup
k panoramatům nebo původním
obrazovým datům kdykoli
a odkudkoli.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
VÝSTRAHA!
Pokud je sférický fotoaparát vyhozen nebo
puštěn může vážně nebo i fatálně zranit osoby
v blízkém okolí. Může také poničit nebo zničit
objekty v okolí (auta atd.), pokud na ně
dopadne.

ZACHYCENÍ PANORAMAT
ÚSPĚŠNÉ POŘÍZENÍ SNÍMKU
LED indikuje úspěšnost pořízení snímku. Pokud je snímek úspěšně pořízen,
LED svítí modře, pokud pořízení selhalo, LED svítí červeně.
Modrá barva
indikuje úspěšné
zachycení snímku

Červená indikuje
selhání v průběhu
zachycení snímku.

Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý a je nastaven vhodný mód pro danou situaci.

POUŽITÍ PANONO TYČKY K ZACHYCENÍ SNÍMKU
1. Odstraňte krytku na USB portu nastavte značku u montážního
mechanismu tyčky proti značce montážního mechanismu fotoaparátu
2. Zasuňte tyčku do montážního mechanismu fotoaparátu a jemně otočte
ve směru hodinových ručiček
3. Držte tyčku ve vzduchu a aktivujte spoušť pomocí tlačítka na držadle
1.

K panoramatům je možné se dostat
přes mobilní aplikaci nebo přes
webový prohlížeč. Panoramata můžete
nahrát na váš web nebo na vaší
facebookovou stránku. Dále je možné
sdílet panoramata na twitteru nebo
jsou dostupné přes link odeslaný
e-mailem.

2.

3.

POUŽITÍ PANONO TRIPODU K ZACHYCENÍ SNÍMKU
1. Připojte PANONO Tripod k fotoaparátu stejným způsobem jako se
připojuje PANONO tyčka (postup uveden výše) a utáhněte do tripodu
2. Připojte PANONO fotoaparát k PANONO aplikaci
3. Upravte nastavení fotografování a aktivujte spoušť
1.

ZACHYCENÍ SNÍMKU VYHOZENÍM FOTOAPARÁTU DO VZDUCHU
1. Oběma rukama vyhoďte fotoaparát 1,5 - 4 m do vzduchu
2. Fotoaparát by neměl značně rotovat, jinak bude záběr rozmazaný
3. Chyťte fotoaparát opět oběma rukama
Fotoaparát vždy chyťte, zabráníte tím možnosti poškození fotoaparátu.
Tipy na házení fotoaparátu naleznete na panono.com/go/support/
throwing

ZACHYCENÍ SNÍMKU DRŽENÍM FOTOAPARÁTU V RUCE
Držte kouli fotoaparátu v ruce a krátce stiskněte tlačítko spouště.

• Nikdy neházejte fotoaparát po lidech
nebo objektech
• Házejte jen pokud je to bezpečné
• Vyhazujte do vzduchu pouze pokud jste
schopni fotoaparát znovu chytit
• Vyhazujte fotoaparát v bezpečné
vzdálenosti od lidí a objektů. Tímto
zabráníte, aby fotoaparát způsobil škodu
nebo újmu na zdraví.
• Pokud fotoaparát vyhazujete ujistěte se,
že stojíte pevně
• Pokud fotoaparát vyhazujete, ujistěte se,
že je slunce za vašimi zády. Zabráníte tím
oslnění.
• Nenechte fotoaparát dopadnout na zem
• Nenechte fotoaparát ve vlhkém prostředí
a manipulujte s ním suchýma rukama
• Nebalte fotoaparát před použitím, může
dojít k přehřátí
• Nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů,
benzínu, barev atd. Může dojít k požáru
nebo k výbuchu.
• Nepoužívejte v dopravních prostředcích
a v místech, kde je používání fotoaparátu
zakázáno
• Používejte pouze k pořizování fotografií
a nikolivě jinak
• Nevystavujte fotoaparát teplu, plamenu
a dlouhodobému slunečnímu svitu.
Neskladujte v prostorách, kde by mohla
být vysoká teplota (zásuvky automobilů,
tahačů atd.). Při vysokých teplotách může
baterie vzplanout nebo se poškodit.
• Nepokoušejte se rozebírat a upravovat
fotoaparát sami. Baterie musí být
vyměněna kvalifikovanými osobami.
• Pokud zaregistrujete kouř nebo podivný
zápach, fotoaparát nezapínejte a
nepoužívejte.
• Pokud se do zařízení dostane voda,
zařízení přestaňte používat. Okamžitě
kontaktujte podporu PANONO. Poškozený
nebo mokrý fotoaparát PANONO nikdy
nenabíjejte.
• Nepokoušejte se fotoaparát PANONO
sami opravovat, kontaktujte PANONO
podporu.
• Nepokoušejte se PANONO fotoaparát
nebo jakoukoli z jeho částí a příslušenství
polykat nebo vkládat do pusy.
• PANONO fotoaparát obsahuje malé části,
jako je krytka USB portu. Nebezpečí
spolknutí!
• Nenechávejte v dosahu dětí
a novorozenců. Nejsou schopni dodržovat
tyto bezpečnostní instrukce

• Nezkratujte zařízení. Nebezpečí
výbuchu!
• Nedotýkejte se jakýchkoli
elektrických komponent a baterie,
pokud je zařízení v důsledku
poškození rozpadne. Kontaktujte
PANONO podporu okamžitě po této
události.
• Pokud se fotoaparát nepřiměřeně
dlouho nabíjí, přestaňte zařízení
používat a kontaktujte PANONO
podporu.
• Pokud tekutina z baterie prosákne
skrz fotoaparát ven. Nedotýkejte se
jí žádnými vodivými předměty.
Tekutina může začít hořet.
• Používejte pouze originální
příslušenství PANONO. Neoriginální
příslušenství může způsobit
poškození.
• Používejte pouze tak, jak je uvedeno
v této příručce.
• Výrobce ani distributor neručí
za škody ani zdravotní újmy
způsobené používáním nebo
vyplývající z použití tohoto výrobku.
• Na mechanické poškození, poškození
tekutinami, poškození elektrickým
proudem a běžným opotřebením se
nevztahuje záruka
• Tiskové chyby vyhrazeny

INFORMACE K ČIŠTĚNÍ
Použijte suchý hadřík z mikrovlákna na čištění
PANONO fotoaparátu.

VYHOZENÍ POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ
Elektronika a elektrická zařízení nesmějí být
vyhozeny do domácího odpadu.
Zákazník je povinen předat elektroniku
a elektrická zařízení na k tomuto účelu
vybudovaná sběrná místa. Detailní informace
jsou zapsány v zákoníku dané země. Uvedený
symbol slouží k upozornění na sběr tohoto
odpadu. Recyklací, znovupoužitím materiálu
nebo částí zařízení chráníte životní prostředí
a redukujete množení odpadu na planetě.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost Panono tímto potvrzuje,
že splňuje základní požadavky a ustanovení
dané směrnicí 1999/5/EC. Přejděte na
www.panono.com/go/certifi -cates/doc
pro náhled do prohlášení.

