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LCD displej 
 
 

Indikátory 

 
 

Očko na zavěšení 

Reproduktor 
 
 

Ovládací tlačítka 

Popis fotoaparátu 
Spoušť Objektiv 

Blesk 

Konektory 



 
 
 
 

Stiskněte pro pořízení 
snímku nebo 
videozáznamu 

 
 
 

3 sekundy 

Zapněte fotoaparát 

Návod k obsluze 
  



 
 
 
 

Zpět 
 
 

Předchozí Další 

Potvrzení / Výběr 
 

Zapnutí / 
vypnutí / 
fotografie / 
video 

 
Změna 
nastavení 

Tlačítka na zadní straně 



 
 
 
 
 

Vysuňte kryt nahoru 
 
 

Zapojte nabíječku 

Nabíjení fotoaparátu 
 



 
 
 
 
 

Vysuňte kryt nahoru 
 
 

Vložte do zdířky 
kartu MicroSD 

Vložení paměťové karty 



 
 

Jakmile je fotoaparát zapnutý, krátkým stisknutím tlačítka  
můžete přepínat mezi režimem fotografie a natáčení videí. Jedno 

stisknutí změní režim z fotografie do natáčení a obráceně. 

Přepínání režimů 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focení 

Natáčení  

 
Stav baterie 

Ikony na obrazovce 



 
 
 
 

Další 
 
 
 
 

Pohyb v nabídce 

Zpět 



 
 

 

Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte 
na předchozí obrazovku. 

Návrat na předchozí obrazovku 



 
 

 

V režimu fotografie můžete pomocí tlačítek 
  a  měnit rámeček na pozadí. 
(Pouze v režimu fotografie) 

Změna pozadí 



 
 

 

Fotoaparát nabízí 4 různé barevné 
tóny, mezi kterými můžete přepínat 
tlačítkem       . 

Změna barevného tónu 



 
 

 

Stiskněte a podržte tlačítko napájení alespoň 
3 sekundy pro vypnutí fotoaparátu. 

Vypnutí fotoaparátu 

3 sekundy 



 
 

 

Nastavení otevřete stisknutím příslušného 
tlačítka (se symbolem ozubeného kola). 

Změna nastavení 



 

Pokyny pro dospělé 
1. Děti musí být během používání fotoaparátu vždy pod dozorem 

dospělé osoby. 
 

2. Fotoaparát není určený pro použití pod vodou. Neponořujte jej do 
vody. 

 
3. Nenechávejte fotoaparát delší dobu v prostředí s vysokými teplotami 

nebo na přímém slunečním světle. 
 

4. Vyhněte se příliš dlouhému nabíjení. Během nabíjení udržujte 
fotoaparát mimo dosah dětí a domácích mazlíčků, abyste 
předešli úrazu elektrickým proudem. 

 
5. Fotoaparát skladujte v chladném, suchém a bezprašném prostředí. 



 

Tlačítko napájení  
• Stisknutím a podržením tlačítka alespoň 3 sekundy fotoaparát zapnete. 

• Po zapnutí se fotoaparát bude nacházet v režimu fotografie.  
• Chcete-li přepnout do režimu natáčení videí, stiskněte tlačítko napájení ještě 

jednou.  
• Pro vypnutí fotoaparátu stiskněte a podržte tlačítko napájení opět alespoň 3 

sekundy. 

Šipky doleva/doprava 
• Pomocí šipek doleva/doprava můžete procházet mezi jednotlivými rámečky na 

pozadí během focení. 
• Pro potvrzení vybraného rámečku stiskněte tlačítko OK. 

Tlačítko OK  
• Tlačítko OK slouží pro vstup do režimu výběru rámečku na pozadí. 

Tlačítko Zpět  
• Stiskem tlačítka Zpět se vrátíte na předchozí obrazovku. 



 

Položky v nastavení focení 
POMOCÍ SE POHYBUJTE V NABÍDCE. 

STISKNUTÍM  POTVRĎTE VÝBĚR. 
BURST MODE (Sekvenční snímání): On/Off (Zap./vyp.) 

COUNTDOWN PHOTO (Samospoušť): Off (Vypnuto), 10 seconds (10 vteřin), 20 seconds (20 
vteřin), 30 seconds (vteřin) 
RESOLUTION (Rozlišení): 12M (4032×3024), 10M (3648×2736), 8M (3264×2448), 5M 

(2592×1944), 3M (2048×1536) 
IMAGE QUALITY (Kvalita snímku): High quality (Vysoká), Standard (Standardní), Economy 
(Úsporná) 
SHARPNESS (Ostrost): Strong (Ostrý), Standard (Standardní), Soft (Měkký) 

WHITE BALANCE (Vyvážení bílé barvy): Automatic (Automatické), Sunlight (Sluneční světlo), 
Cloudy (Zataženo), Tungsten (Umělé světlo), 

Fluorescent (Zářivka) 
ISO: Automatic (Automatické), 100, 200 
EXPOSURE (Expozice): +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, 4/3, -5/3, -2.0 
QUICK REVIEW (Náhled snímku po vyfocení): Off (Vypnuto), 2 seconds (2 vteřiny), 5 seconds 
(5 vteřin) 
DATE LABEL (Datové razítko): Off (Vypnuto), Date (Datum), Date/Time (Datum a čas) 



 

Položky v nastavení videa 
POMOCÍ SE POHYBUJTE V NABÍDCE. 

STISKNUTÍM  POTVRĎTE VÝBĚR. 

RESOLUTION (Rozlišení): 1080 Full HD (1920×1080), 1080P 
(1440×1080), 720P (1280×720), WVGA (848×480), VGA (640×480) 

LOOP RECORDING (Nahrávání ve smyčce): Off (Vypnuto), 1 minute (1 
minuta), 2 minutes (2 minuty), 3 minutes (3 minuty), 5 minutes (5 minut), 
10 minutes (10 minut). 
MOTION DETECTION (Detekce pohybu): Off/On (Vyp./Zap.) 
VIDEO AUDIO (Záznam zvuku): Off/On (Vyp./Zap.) 
DATE LABEL (Datové razítko): Off/On (Vyp./Zap.) 

LAPSE RECORD (Časosběr): Off/On (Vyp./Zap.) 



 

Položky v nastavení přístroje 
POMOCÍ SE POHYBUJTE V NABÍDCE. 

STISKNUTÍM  POTVRĎTE VÝBĚR. 

DATE/TIME (Nastavení data a času): Pomocí šipek nastavte datum a čas, 
stisknutím OK potvrďte. Pro návrat zpět stiskněte tlačítko nastavení. 

AUTO POWER OFF (Automatické vypnutí): Off (Vypnuto), 1 minutes (1 minuta), 
3 minutes (3 minuty) 

SCREEN PROTECTOR (Spořič obrazovky): Off (Vypnuto), 3 minute (3 minuty), 
5 minutes (5 minut), 10 minutes (10 minut) 
BUTTON SOUND (Zvuk tlačítek): Off/On (Vyp./Zap.) 

VIDEO AUDIO (Záznam zvuku): Off/On (Vyp./Zap.) 

LANGUAGES (Jazyky): English (Angličtina), Simplified Chinese (Zjednodušená 
Čínština), German (Němčina), Russian (Ruština). 

LIGHT FREQUENCY (Frekvence): 50 Hz, 60 Hz 
FORMAT (Formátování karty): Cancel (Zrušit), OK (Potvrdit). 

DEFAULT SETTING (Obnovení výchozího nastavení): Cancel (Zrušit), OK (Potvrdit). 
VERSION (Verze firmwaru): Zobrazení aktuální verze firmwaru. 
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