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Než začnete
Prohlášení shody
Strana odpovědná za shodu: JK Imaging Ltd.
Adresa: JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK
Web společnosti: http://kodakpixpro.com

O tomto návodu
Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt. Pečlivě si přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě k budoucímu nahlédnutí.

 JK Imaging Ltd. si vyhrazuje všechna práva k tomuto dokumentu. Tento návod ani jeho části nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti JK Imaging, 
Ltd reprodukovány, přenášeny, přepisovány, překládány do živého či počítačového jazyka, nezávisle na podobě a způsobu.

 Veškeré obchodní známky jsou v tomto návodu použity pouze za účelem identifikace a jsou majetkem příslušných vlastníků.

 Tento návod vysvětluje, jak používat KODAK PIXPRO Action Cam. Společnost JK Imaging Ltd. udělala vše pro to, aby byl obsah tohoto návodu správný, vyhrazuje si 
ale právo kdykoli provést změny.

 V celém návodu na užitečné informace upozorňuje  toto, „  číslo stránky“ uvádí odkaz na obsah této stránky.
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INDUSTRY CANADA
Toto zařízení vyhovuje kanadské normě RSS-210.
Toto zařízení vyhovuje normě Industry Canada pro bezlicenční RSS. Použití je podmíněno následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) 
toto zařízení musí snést veškeré vnější rušení, včetně rušení způsobujícího nesprávnou funkci.

Prohlášení o expozici záření:
Tento produkt vyhovuje kanadskému limitu RF vyzařování přenosných zařízení stanovenému pro neřízené prostředí a při použití k zamýšlenému účelu dle tohoto návodu 
je bezpečný. Expozici RF záření lze dále snížit umístěním zařízení co nejdále od těla nebo také nastavením nižšího výkonu, pokud zařízení takovou funkci nabízí.

Pro zákazníky v Evropě
Tento symbol [přeškrtnutý odpadkový koš dle WEEE Příloha IV] odkazuje na oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení v evropských zemích. 
Zařízení nepatří do běžného domovního odpadu. Bezpečnou likvidaci zajistíte odevzdáním do k tomu určeného systému odděleného sběru.

Symbol „CE“ označuje produkty splňující evropské požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví, životního prostředí a zákazníků. Kamery označené „CE“ jsou určeny k 
prodeji v Evropě.
Evropa – prohlášení shody EU
Toto zařízení splňuje zásadní požadavky směrnice R&TTE 2014/53/EU.
K průkazu shody se zásadními požadavky směrnice R&TTE 2014/53/EU byly využity následující testovací metody:
- EN 60950-1: 2006+A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
Bezpečnost zařízení informačních technologií:
- EN 50566: 2013
Produktová norma použitá k průkazu shody, pokud jde o působení radiofrekvenčních polí vyzařovaných bezdrátovými komunikačními zařízeními používanými 
veřejností a drženými v ruce nebo nošenými na těle (30 MHz – 6 GHz)
- EN 62209-2: 2010
Expozice radiofrekvenčních polí vyzařovaných bezdrátovými komunikačními zařízeními drženými v ruce nebo nošenými na těle – Lidské modely, přístrojové vybavení 
a postupy
Část 2: Postup určení specifické míry absorpce (SAR) pro bezdrátová komunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (frekvenční rozsah 30 MHz až 6 
GHz)
- EN 300 328 V1.8.1 : 2012
Elektromagnetická slučitelnost a otázky slučitelnosti a rádiového spektra (ERM); Širokopásmové přenosové systémy; Zařízení pro přenos dat fungující v ISM pásmu 2,4 
GHz a využívající techniky modulace rozprostřeného spektra; Harmonizovaná norma EN pokrývající zásadní požadavky dle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
- EN 301 489-1 V1.9.2: 2011
Elektromagnetická slučitelnost a otázky kompatibility a rádiového spektra (ERM); Norma elektromagnetické slučitelnosti (EMC) pro rádiová zařízení a služby; Část 1: 
Společné technické požadavky.
- EN 301 489-17 V2.2.1:2012
Elektromagnetická slučitelnost a otázky kompatibility a rádiového spektra (ERM); Norma elektromagnetické slučitelnosti (EMC) pro rádiová zařízení a služby; Část 17: 
Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a pro vysoce výkonná zařízení sítí RLAN 5 GHz.
Manufacturer: Sintai Optical (Shenzhen) Co., Ltd
Address: Qiwei Ind Sec, 1st, 2nd,& 3RD Bldg, Lisonglang Village, Gongming Town, Bao’an District, Shenzhen, Guangdong, China
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Pro zákazníky v USA
Prohlášení Federální komunikační komise týkající se rušení
Toto zařízení vyhovuje Části 15 Pravidel FCC. Používání podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení 
musí snést libovolné vnější rušení, včetně rušení způsobujícího nesprávnou funkci.
Toto zařízení bylo testováno a shledáno ve shodě s limity pro digitální zařízení třídy B dle Části 15 Pravidel FCC. Tyto limity mají za cíl zajistit rozumnou ochranu proti 
rušení v bytovém prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může rušit 
rádiovou komunikaci. Není ale poskytována žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení ruší rádiovou komunikaci, což lze ověřit jeho 
zapnutím a vypnutím, doporučuje se uživateli, aby rušení odstranil jedním nebo více z následujících opatření:
- Přeorientujte nebo přesměrujte anténu přijímače.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k jiné zásuvce na jiném okruhu, než k němuž je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/televizního technika.
Výstraha FCC: Jakékoli zásahy nebo změny neschválené stranou odpovědnou za shodu mohou znamenat zánik oprávnění uživatele zařízení používat.
Tento vysílač nesmí být na stejném místě ani používán společně s jiným vysílačem či anténou.

Prohlášení o expozici záření:
Tento produkt vyhovuje limitu RF expozice stanovenému FCC pro neřízené prostředí a při použití dle tohoto návodu je bezpečný. Expozici RF záření lze dále omezit 
umístěním produktu co nejdále od těla nebo nastavením nižšího výkonu, pokud zařízení tuto funkci podporuje.

   

Obal: Při likvidaci obalu se řiďte místními předpisy.
Baterie: Baterie odevzdejte k tomu určenému recyklačnímu středisku.
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Poznámky k bezpečnosti
  Poznámky k produktu:

• Produkt sami neopravujte a nerozebírejte.
• S produktem manipulujte správně. Pád, proražení nebo rozdrcení produktu jej může poškodit.
• Nesahejte na objektiv, k čištění využívejte profesionální papír na čištění objektivů s čisticím prostředkem na objektivy, kterým objektiv otřete; objektiv udržujte čistý.
• Neotírejte povrch produktu žíravinami, alkoholem ani organickými rozpouštědly.
• Neskladujte produkt při vysoké teplotě.
• Nenechte na objektiv dlouhodobě působit silné světlo (např. sluneční).
• Neskladujte produkt v dosahu silných magnetických polí.
• Při rychlém přemístění produktu z chladu do tepla může v důsledku fyzikálních jevů uvnitř produktu zkondenzovat voda. V tom případě doporučujeme vyčkat, až se 

teplota produktu vyrovná s teplotou okolí, a teprve poté jej zapnout.
• Pokud v důsledku nesprávného ovládání uživatelem nelze přehrát fotografii nebo videozáznam, společnost za to nepřebírá odpovědnost a neposkytne odškodnění.
• Pokud produkt nebudete delší dobu používat, uložte jej v suchém a čistém prostředí.

  Poznámky k baterii:
• Používejte baterii stejného typu, jako byla k přístroji přiložena.
• Pokud se baterie za provozu nebo při nabíjení přehřeje, okamžitě ji přestaňte nabíjet a používat. Vypněte produkt, opatrně vyjměte baterii a vyčkejte, až vychladne.
• Kontakty baterie udržujte čisté a suché.
• Baterii instalujte podle značek plus a mínus v prostoru pro baterii. Nevkládejte baterii použitím nadměrné síly.
• Pokud elektrolyt vytékající z baterie znečistí produkt, poraďte se s prodejcem. Pokud elektrolyt vytékající z baterie zasáhne pokožku, okamžitě ji opláchněte velkým 

množstvím vody a vyhledejte lékaře.
• Předcházejte poškození baterie, chraňte ji před pády, nárazy těžkých předmětů a poškrábáním ostrými předměty.
• Zabraňte kontaktu baterie s kovovými předměty (včetně mincí), aby nedošlo ke zkratu, vybití, přehřátí a úniku elektrolytu.
• Baterii nezahřívejte a neházejte do ohně, aby nedošlo k výbuchu.
• Pokud baterii nebudete delší dobu používat, vyjměte ji z přístroje.
• Neskladujte baterii při vysoké teplotě.
• Při použití v chladu má baterie mnohem nižší výkon.
• Nepokoušejte se baterii rozebírat.
• Baterii likvidujte v souladu s místními (národními či regionálními) předpisy.

  Poznámky k paměťové kartě
• V tomto návodu používané karty musí být typu microSD nebo microSDHC.
• Paměťovou kartu udržujte čistou a suchou.
• Při vkládání paměťové karty do slotu zkontrolujte orientaci vybrání na kartě vůči vybrání ve slotu podle značky vylisované u slotu. Nezasouvejte paměťovou kartu do 

slotu silou.
• Před prvním použitím je nutno kartu zformátovat.
• Fotografie a videosekvence ukládá přístroj do automaticky vytvořené složky na paměťové kartě. Do těchto složek neukládejte jiné fotografie a videosekvence pořízené 

jinými zařízením, protože je přístroj nedokáže rozpoznat.
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• Nedoporučujeme přímé úpravy dat na paměťové kartě. Doporučujeme data nejprve zkopírovat na disk počítače.
• Před vyjmutím paměťové karty přístroj vypněte. Jinak hrozí poškození paměťové karty.
• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, zazálohujte si data na paměťové kartě a poté kartu z přístroje vyjměte.

  Další poznámky:
• Během aktualizace firmwaru přístroj nevypínejte a neodpojujte napájení. V opačném případě hrozí nesprávný zápis dat a pozdější nefunkčnost přístroje.
• Při použití přístroje v letadle se řiďte pokyny letecké společnosti.
• S ohledem na omezení výrobní technologie může LCD vykazovat trvale rozsvícené nebo zhasnuté body. Nemá to vliv na kvalitu zaznamenaných fotografií a 

videozáznamů.
• V případě poškození LCD dejte pozor na možnost úniku kapalných krystalů. V níže uvedených situacích okamžitě jednejte podle následujících pokynů:

1. Pokud se kapalné krystaly dostanou na pokožku, otřete ji suchým hadrem, důkladně omyjte mýdlem a opláchněte velkým množstvím čisté vody.
2.  Pokud se kapalné krystaly dostanou do oka, nejméně 15 minut oko vyplachujte velkým množstvím čisté vody. Také vyhledejte lékaře.
3. Pokud dojde ke spolknutí kapalných krystalů, vypláchněte ústa čistou vodou a pokuste se vyvolat zvracení. Také vyhledejte lékaře.

 Poznámky k vodotěsnosti:
• Při běžných každodenních aktivitách je přístroj odolný proti postříkání vodou. Před použitím dobře utáhněte kryt objektivu, zajistěte kryt baterie a dobře utáhněte boční 

kryt.
• Vodotěsnost bude snížena jakýmkoli poškrábáním, prasklinou nebo drobnými nečistotami (písek nebo vlasy) na těsnicím pryžovém kroužku uvnitř bočního krytu. 

Před použitím přístroje a uzavřením bočního krytu zkontrolujte, zda těsnicí pryžový kroužek není poškozen nebo znečištěn. Znečištěný těsnicí pryžový kroužek nebo 
dosedací plochy otřete čistým hadrem, který nepouští vlákna. V případě prasklin nebo poškrábání okamžitě navštivte servisní středisko a získejte nový těsnicí pryžový 
kroužek.

• Před použitím ve vodě přístroj nejprve vložte do vodotěsného krytu. Maximální hloubka ponoru je 60 metrů (196 stop) do vody o teplotě nejvýše 40 °C. Přístroj zůstane 
v hloubce 60 metrů (196 stop) vodotěsný po dobu do 4 hodin.

• Během ponoru ve vodě neotvírejte vodotěsný kryt.
• Pokud se přístroj nechtěně dostane do kontaktu s vodou, neotvírejte kryt baterie ani boční kryt a nesnímejte kryt objektivu. Před otevřením krytu baterie a bočního krytu 

za účelem vyjmutí baterie a paměťové karty přístroj vypněte a otřete suchým a čistým hadrem, který nepouští vlákna.
• Pokud jsou mezi vnitřními plochami a tělem přístroje kapky vody, před otevřením krytu baterie a bočního krytu je setřete.
• Po použití přístroje v přítomnosti vody, bláta nebo částic nečistot jej opláchněte čistou vodou (předtím pevně utáhněte kryt objektivu, zajistěte kryt baterie a uzavřete 

boční kryt). Po opláchnutí přístroj otřete suchým a čistým hadrem, který nepouští vlákna.

  Odolnost proti vodě / prachu / nárazu / mrazu:
• Instalace krytu objektivu, JIS / IEC vodotěsnost třídy 5 (IPX5).
• Instalace krytu objektivu, JIS / IEC vodotěsnost třídy 6 (IP6X).
• Instalace krytu objektivu, odolnost proti pádu z výšky 2,0 m.
• Mrazuvzdornost do teploty -10 °C.
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Příprava
Dodávané příslušenství
V krabici se zakoupeným přístrojem byste měli mít následující příslušenství. Pokud cokoli chybí nebo se zdá poškozeno, kontaktujte maloobchodníka. (Provedení 
napájecího adaptéru se bude lišit podle rozvodné sítě konkrétní země nebo regionu. Následující obrázek je pouze informativní)

Záruční list

Quick Start Guide

Průvodce rychlým startem

STOP

Servisní karta

(instalována z výroby)
Kryt skleněného objektivu Ochranný kryt

Dobíjecí lithium iontová baterie Kabel Micro USBNabíječ baterie Napájecí adaptér

Pouzdro k přenášení Čisticí hadřík
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Pohled na Kodak PIXPRO SP360

1 2 3

4

5
6
7

11

8

9

10

12

8
13

14
10

1 Kryt skleněného objektivu

2 Stavová kontrolka

3   Tlačítko záznamu videa / 
 Tlačítko fotografování / Tlačítko OK

4 Symbol NFC

5   Tlačítko nabídky / Směrové tlačítko 

(dolní)

6   Tlačítko napájení / Tlačítko režimu / 
 Směrové tlačítko (horní)

7 LCD

8 Mikrofon

9 Závit pro stativ

10 Bzučák

11 Boční kryt

12 Polohovací otvor

13 Kryt baterie

14 Aretace krytu baterie



10

Upevnění/sejmutí krytu baterie

Sejmutí krytu objektivu:
Otáčejte kryt objektivu dle obrázku, až se oddělí od SP360.

Upevnění krytu objektivu:
Otáčejte kryt objektivu dle obrázku, až bude pevně utažen.

 Kryt chrání objektiv před poškozením (zajišťuje odolnost proti prachu, nárazům a polití). Kryt objektivu neovlivňuje kvalitu obrazu a videa.

 Před upevněním krytu objektivu zkontrolujte, zda je povrch objektivu čistý a suchý. Před fotografováním a natáčením objektiv vždy očistěte hadříkem, který nepouští 
vlákna, aby se nezhoršovala kvalita obrazu a videa.

 Pokud SP360 vystavíte extrémním teplotním rozdílům, může uvnitř krytu objektivu zkondenzovat voda. V tom případě sejměte kryt objektivu, očistěte jej měkkým, 
suchým hadříkem, který nepouští vlákna, a poté kryt objektivu vraťte na místo.

 Pokud nebudete SP360 delší dobu používat, vždy na něj nasaďte ochranný kryt. (dle obrázku).
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Vložení baterie

1. Otevřete kryt baterie
Stiskněte aretaci krytu baterie z polohy „LOCK“ do polohy „OPEN“ ve směru šipky ① , 
stiskněte kryt baterie ve směru šipky ② a otevřete kryt baterie ve směru šipky ③ .

1

2

                
3

2

2. Vložte baterii
Vložte baterii do prostoru pro baterii ve směru šipky ④ (všimněte si symbolů + a - ).

4

3. Zavřete kryt baterie
Umístěte kryt na prostor pro baterii dle obrázku a zasuňte jej ve směru šipky ⑤ . 
Zavřete kryt baterie ve směru šipky ⑥ a stiskněte aretaci krytu baterie z polohy 
„OPEN“ do polohy „LOCK“ ve směru šipky ⑦ .

5

6

              

7

6

 Jemným tahem za pásku vyjměte baterii. Při vkládání baterie neskládejte pásku 
pod baterii.
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Instalace paměťové karty
Otevřete boční kryt, vložte do slotu paměťovou kartu (pozor na orientaci vybrání v kartě), tlakem špičky prstu na konec paměťové karty ji úplně zasuňte do slotu a poté 
zavřete boční kryt.

 Paměťová karta  (microSD / microSDHC) je volitelná a není součástí dodávky produktu. Je nutno ji zakoupit zvlášť. Použijte originální paměťovou kartu Class 6 nebo 
vyšší s kapacitou 4 GB až 32 GB.

 Paměťovou kartu vyjměte po otevření bočního krytu jemným zatlačením na ni, což ji odjistí, a poté ji můžete opatrně vytáhnout.

 Pokud paměťovou kartu vložíte do nebo vyjmete ze zapnutého produktu, automaticky se vypne.
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Nabíjení baterie

 Baterii nabíjejte nabíječem nebo síťovým adaptérem při teplotě okolí 10 ˚C až 35 ˚C.

Nabíjení baterie nabíječem:
1. Umístěte baterii do nabíječe podle naznačeného směru. Kabelem Micro USB propojte nabíječ baterie a síťový adaptér, poté síťový adaptér zasuňte do elektrické 

zásuvky.

2. Během nabíjení svítí kontrolka červeně. Když se kontrolka rozsvítí zeleně, je nabíjení dokončeno.

 Při prvním nabíjení nebo po delší době nepoužívání nabíjejte baterii nejméně čtyři hodiny.

Nabíjení Action Cam pomocí síťového adaptéru nebo vnějšího napájecího zdroje (z vozidla, z přenosného zdroje atd.):
1. Vložení baterie do Action Cam.
2. Kabelem Micro USB propojte nabíječ baterie a síťový adaptér, poté síťový adaptér zasuňte do elektrické zásuvky. Nebo kabelem Micro USB propojte Action Cam s 

vnějším napájecím zdrojem (z vozidla, z přenosného zdroje atd.).

3. Nápis „Charging ...“ na LCD znamená, že se baterie nabíjí.
4. Během nabíjení bude kontrolka svítit oranžově. (Po dokončení nabíjení se Action Cam automaticky vypne.)

 Nabíjení se zastaví po stisku tlačítka  během nabíjení.

 Pokud byl Action Cam před vypnutím v režimu Přehrávání ve smyčce, automaticky se zapne a začne nahrávat při připojení kabelu Micro USB mezi Action Cam a 
napájecí adaptér (nebo vnější napájecí zdroj). (Například: pokud je Action Cam připojen k napájecímu zdroji vozidla, při nastartování auta se zapne a začne nahrávat. 
Navíc se jednu minutu po vypnutí klíčku zapalování automaticky zastaví záznam a uloží se soubory.)
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Nabíjení Action Cam z počítače:
1. Vložení baterie do Action Cam.
2. Kabelem Micro USB připojte Action Cam k počítači (musí být zapnutý).
3. Kontrolka během nabíjení svítí oranžově a po dokončení nabíjení automaticky zhasne.
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Konfigurace a použití
Představení hlavní obrazovky

 Hlavní obrazovka v režimu Wi-Fi

 Hlavní obrazovka v ostatních režimech

2 3 4

51

678

1. Režim

 Režim Videozáznam

 /  Režim Přehrávání ve smyčce

 /  /  /  /  /  Režim Časový průběh

 Režim Momentka

 Sekvenční režim

2.  Paměťová karta /  Vnitřní paměť

3. Velikost videozáznamu:   /  /  / 

 /  /  /  / 

 /  / 

Velikost fotografie:  /  / 

4. Stav baterie

5. Detekce pohybu (Zap)

6. Zbývající doba záznamu:  hh:mm /  mm:ss /  žádná

Zbývající počet snímků:  : (pokud je možno pořídit více snímků, zobrazí se 
maximální zobrazitelné číslo „+9999“) /   žádný

7. Režim rozložit

 Kupole /  Vpřed /  Seg (Segment) /  Kroužek

8. Doba záznamu / počet snímků (pokud je možno pořídit více snímků, zobrazí se 
maximální zobrazitelné číslo „+9999“)
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Zapnutí / vypnutí

 Zapnutí:

Vypnutý přístroj zapnete stiskem a přidržením tlačítka  na déle než jednu sekundu.

 Vypnutí:

Zapnutý přístroj zapnete stiskem a přidržením tlačítka  na déle než jednu sekundu.

 Pokud přístroj nelze normálně zapnout / vypnout, můžete jej nuceně vypnout vyjmutím baterie.

Nastavení jazyka, data a času
1. Stiskem a přidržením tlačítka  zapněte přístroj. Při prvním zapnutí se zobrazí nastavení data a času, „Y M D hh:mm:ss“ (rok, měsíc, den, čas).

2. Položka, kterou nastavujete, bude zvýrazněna černým pozadím, nastavení změníte stiskem  nebo  a stiskem  potvrdíte.

3. Po nastavení údaje minut přejděte stiskem tlačítka  na hlavní obrazovku Wi-Fi.
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Seznámení s nabídkou 

1. Na hlavní obrazovce (kromě režimu Wi-Fi) stiskem tlačítka  otevřete první úroveň nabídky  nebo  stiskem tlačítka vyberte položku a stiskem tlačítka  
otevřete odpovídající druhou úroveň nabídky.

 V režimu Videozáznam / Přehrávání ve smyčce / Časový průběh lze otevřít nabídky  Nastavení natáčení a  Obecná nastavení.

 V režimu Momentka / Sekvenční lze otevřít nabídky  Nastavení fotografie a  Obecná nastavení.

2. Stiskem tlačítka  nebo  vyberte položku, potvrďte  stiskem tlačítka  a otevřete třetí úroveň nabídky (bude zvýrazněna černým pozadím).

3. Stiskem tlačítka  nebo  vyberte položku, stiskem tlačítka  potvrďte a vraťte se do druhé úrovně nabídky.

4. Vyberte , stiskem tlačítka  se vraťte do první úrovně nabídky.

5. Vyberte , stiskem tlačítka  se vraťte na hlavní obrazovku.

První úroveň nabídky Nastavení natáčení Nastavení fotografie Obecná nastavení 

Druhá úroveň nabídky

Režim rozložit Režim rozložit Hlasitost 

Velikost videozáznamu Velikost fotografie Energie vypnutý 

Časový průběh Vyrovnání bílé Datum / Čas 

Přehrávání ve smyčce Formát 

Detekce pohybu Resetovat 

Omezení hluku způsobeného větrem Verze FW 

Vyrovnání bílé 
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Obecná nastavení 

 Hlasitost  / 

Nastavení hlasitosti přístroje.
Jsou 2 možnosti:

•  Povolit

•  Vypnutý

 Energie vypnutý  / 

Pokud je zapnuta tato funkce, platí, že pokud přístroj po určitou dobu nepoužíváte 
(kromě případu, že probíhá záznam nebo je připojen k Wi-Fi), automaticky se 
vypne.
Jsou 2 možnosti:

•  60 s

•  Vypnutý

 Datum/čas 

Nastavení data a času přístroje.
1. Zobrazí se nastavení data a času, „Y M D hh:mm:ss“ (rok, měsíc, den, čas).
2. Položka, kterou nastavujete, bude zvýrazněna černým pozadím, nastavení 

změníte stiskem  nebo  a stiskem  potvrdíte.

3. Po nastavení údaje minut přejděte stiskem tlačítka  na druhou úroveň 
nabídky.

 Formát 

Formátování odstraní všechna data na paměťové kartě nebo ve vnitřní paměti,
Pokud je vložena paměťová karta, lze formátovat pouze kartu. Pokud potřebujete 
zformátovat vnitřní paměť, nejprve vyjměte paměťovou kartu.
Jsou 2 možnosti:
•  Potvrzení

•   Storno

Při volbě  stiskem tlačítka  spusťte formátování a po dokončení se 
vraťte do druhé úrovně nabídky.

 Resetovat 

Resetování nastavení obnoví všechna výchozí nastavení přístroje (kromě data a 
času).
Jsou 2 možnosti:
•  Potvrzení

•    Storno

Při volbě  stiskem tlačítka  spusťte resetování a po dokončení se 
vraťte do druhé úrovně nabídky.

 Verze FW 

Tato volba zobrazí aktuální verzi firmwaru. Stiskem tlačítka  se vraťte  do 
první úrovně nabídky.
Pokud je na paměťové kartě uložena nová verze, lze firmware aktualizovat.
Obrazovka aktualizace firmwaru nabízí 2 možnosti:
•  Potvrzení

•  Storno

Při volbě  stiskem tlačítka  spusťte resetování a po dokončení se 
přístroj automaticky vypne.

 Pokud se zobrazí varování ohledně vybité baterie, před aktualizací firmwaru 
baterii nabijte.
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Nastavení natáčení 

 Režim rozložit (pro režim Videozáznam / Přehrávání ve smyčce / 
Časový průběh)
Vyberte si z několika obrazových efektů.
Je 5 možností:

•  Kupole *1

•  Vpřed *2

•  Seg (Segment) *1

•  Kroužek *1

•  Panoráma *1

 *1 signalizuje, že této volbě odpovídá výchozí velikost videozáznamu  

(1440P30).

 *2 signalizuje, že této volbě odpovídá výchozí velikost videozáznamu  

(1080P30).

 Velikost videozáznamu (pro režim Videozáznam / Přehrávání ve 
smyčce / Časový průběh)
Nastavení rozlišení videozáznamu
Je 10 možností:

•  1920×1080 (30fps)

•  1440×1440 (30fps) *3

•  1072×1072 (30fps) *3

•  1072×1072 (30fps) (EIS)

•  1280×960 (50fps) *1 

•  1280×960 (30fps)

•  1280×720 (60fps) *1 

•  1280×720 (30fps)

•  848×480 (60fps) *1 *2

•  848×480 (120fps) *1 *2

 *1 signalizuje, že tato volba není v režimech Časový průběh dostupná.  

*2 signalizuje, že tato volba není v režimech Přehrávání ve smyčce dostupná. 
Pokud v režimu Videozáznam nastavíte tuto velikost videozáznamu, bude 
velikost videozáznamu při přepnutí do režimu Přehrávání ve smyčce nebo 

Časový průběh automaticky změněna na  (1080P30).

 *3signalizuje, že není podporována elektronická stabilizace obrazu (EIS).

  (480P120) Vysokorychlostní videozáznam:
•  Přístroj zaznamenává ultra rychlé videosekvence a přehrává je normální 
rychlostí 30fps, takže lze pozorovat jevy, které lidské oko jinak nezachytí.

•  Maximální doba záznamu je 60 s, po dosažení doby záznamu 60 s přístroj 
záznam automaticky zastaví.

•  Nelze zaznamenávat zvuk.
•  V tomto režimu nefunguje detekce pohybu.

Tabulka ekvivalence pro režimy Velikost videozáznamu a Režim rozložit: (O 
znamená „dostupný“, X znamená „nedostupný“)

 1920×1080 (30fps) X O X X X

 1440×1440 (30fps) O X O O O

 1072×1072 (30fps) O X O O O

 1072×1072 (30fps) (EIS) O X O O O

 1280×960 (50fps) X O X X X

 1280×960 (30fps) X O X X X

 1280×720 (60fps) X O X X X

 1280×720 (30fps) X O X X X

 848×480 (60fps) X O X X X

 848×480 (120fps) X O X X X
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Časový průběh (pro režim Časový průběh)
Je 6 možností:

• 1 s

• 2 s

• 5 s

• 10 s

• 30 s

• 60 s

 Režim Časový průběh:

• (960P50) nebo (720P60) nebo  (480P60) nebo 

 (480P120) nelze vybrat.

•  V tomto režimu nefunguje detekce pohybu.

Přehrávání ve smyčce (pro režim Přehrávání ve smyčce)
Jsou 2 možnosti:

• 5 minut

• 10 minut

 Režim Přehrávání ve smyčce

• (480P60) nebo  (480P120) nelze vybrat.

•  V tomto režimu nefunguje detekce pohybu.

Detekce pohybu (pro režim Videozáznam)
Detekce pohybu znamená, že přístroj při zjištění pohybu v zorném poli 
automaticky spustí záznam. Pokud během záznamu po dobu 10 není pozorován 
pohyb v zorném poli, záznam se automaticky pozastaví.
Jsou 2 možnosti:

•  Vypnutý

•  Povolit

1. Otevřete třetí úroveň nabídky Detekce pohybu, vyberte  a vraťte se na 
hlavní obrazovku.

2. Zobrazí se ikona . Aktivujte stiskem tlačítka . Pokud přístroj zjistí 

pohyb v zorném poli, automaticky spustí záznam.
3. Pokud po dobu 10 sekund není pozorován pohyb, záznam se zastaví. Když

v obrazu znovu dojde ke změně, přístroj automaticky spustí záznam a po
každém pozastavení a obnovení vznikne nový obrazový soubor.

1 2

① signalizuje celkovou dobu záznamu
② signalizuje celkovou dobu od povolení Detekce pohybu

4. Dalším stiskem tlačítka  zastavíte záznam a vypnete detekci pohybu.

 (480P120) nelze vybrat, pokud je zapnuta Detekce pohybu.

Omezení hluku způsobeného větrem (pro režim Videozáznam / 
Přehrávání ve smyčce / Časový průběh)
Omezení hluku způsobeného větrem znamená potlačení rušení větrem.
Jsou 2 možnosti:

• 

 Povolit• 

 Vypnutý

Vyrovnání bílé (pro režim Videozáznam / Přehrávání ve smyčce / 
Časový průběh)
Vyrovnání bílé znamená, že uživatel může upravit barevnou teplotu a dosáhnout 
tak správné reprodukce barev pod různými světelnými zdroji.
Je 5 možností:

•  Autom. vyrovnání bílé

•  Denní světlo

•  Oblačno

•  Zářivka

•  Pod vodou
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Nastavení fotografie 

 Režim rozložit (pro režim Momentka / Sekvence)
Vyberte si z několika obrazových efektů.
Je 5 možností:

•  Kupole *1

•  Vpřed *2

•  Seg (Segment) *1

•  Kroužek *1

•  Panoráma *1

 *1 signalizuje, že této volbě odpovídá výchozí velikost fotografie .

 *2 signalizuje, že této volbě odpovídá výchozí velikost fotografie .

 Velikost fotografie (pro režim Momentka / Sekvence)
Nastavení rozlišení fotografie.
Jsou 3 možnosti:

•  3264×3264 (1:1)

•  2592×1944 (4:3)

•  1920×1080 (16:9)

Tabulka ekvivalence pro režimy Velikost fotografie a Režim rozložit: (O znamená 
„dostupný“, X znamená „nedostupný“)

O X O O O

X O X X X

X O X X X

 Vyrovnání bílé (pro režim Momentka / Sekvence)
Vyrovnání bílé znamená, že uživatel může upravit barevnou teplotu a dosáhnout 
tak správné reprodukce barev pod různými světelnými zdroji.
Je 5 možností:

•  Autom. vyrovnání bílé

•  Denní světlo

•  Oblačno

•  Zářivka

•  Pod vodou
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Představení režimů 

Na hlavní obrazovce stiskem tlačítka  přepínáte režimy.

Je 6 režimů:  Režim Wi-Fi , Režim Videozáznam , Režim Momentka , Režim Přehrávání ve smyčce , Režim Časový průběh  a Režim 

sekvence .

 Režim Wi-Fi : ACTION CAM MUSÍ BÝT NASTAVEN NA REŽIM Wi-Fi, POKUD M BÝT PŘIPOJEN K PC NEBO CHYTRÉMU ZAŘÍZENÍ A Z NICH OVLÁDÁN.

 Pokud je Action Cam po navázání připojení Wi-Fi s PC nebo chytrým zařízením přepnut do jiného režimu (režim Videozáznam / režim Momentka / režim Přehrávání 
ve smyčce / režim Časový průběh / režim Sekvence), Wi-Fi se na Action Cam automaticky vypne. POKUD CHCETE ZACHOVAT KONZISTENTNÍ PŘIPOJENÍ Wi-Fi 
MEZI ACTION CAM A VAŠÍM ZAŘÍZENÍM, PONECHTE ACTION CAM V REŽIMU Wi-Fi.
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 Režim Wi-Fi 

Stažení a instalace aplikace
●Chytré zařízení: 

Stáhněte si instalační balíček Aplikace (název Aplikace: PIXPRO SP360)  z následujícího odkazu na své chytré zařízení a poté aplikaci nainstalujte podle 

zobrazených pokynů. 
Pro zařízení Android hledejte a stahujte Aplikaci „PIXPRO SP360“ na Google play a instalujte ji podle zobrazených pokynů. 

 

Pro zařízení iOS hledejte a stahujte Aplikaci „PIXPRO SP360“ na App storu a instalujte ji podle zobrazených pokynů. 

●PC: 

Stáhněte si instalační balíček Aplikace „PIXPRO SP360“ (pro PC)  /  z oficiálního webu a instalujte ji na počítač podle zobrazených pokynů. 

                        

S., J. a Stř. Amerika

http://kodakpixpro.com/Americas/
support/downloads.php

                               

Evropa

http://kodakpixpro.com/Europe/
support/downloads.php

 Před prvním připojením zkontrolujte níže uvedené:

1.  Nepoužívejte přístroj na místech se silnými magnetickými, elektrostatickými a elektrickými poli (například v blízkosti mikrovlnné trouby), protože by mohly nastat 
potíže s příjmem signálu.

2.  Funkce Wi-Fi a NFC nevyužívejte v letadle.
3.  Dosah SP360 je 20 metrů (65 stop) na volném prostranství bez překážek.
4.  SP360 nelze současně připojit k více chytrým zařízením.
5.  SP360 nelze současně připojit k více PC.
6.  Chytré zařízení musí mít operační systém iOS 7 nebo novější nebo Android 4.0 nebo novější. Uto aplikaci nepodporují přístroje iPad mini1 / iPad 2 / iPhone 4s a 

starší modely (všechny verze operačního systému).
7.  Počítač musí mít operační systém Mac OS X10.10/10.9/10.8 nebo Windows 8/7.
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Připojení Action Cam k chytrému zařízení (nebo PC) přes Wi-Fi.

 V režimu Wi-Fi stiskněte tlačítko  a připojení Wi-Fi bude okamžitě 
ukončeno, spolu s tímto režimem.

1. Action Cam:
Zkontrolujte správnost SSID (Service Set Identifier) (PIXPRO-SP360_XXXX) 
a hesla (prvotní heslo: 12345678) na štítku uvnitř prostoru pro baterii v přístroji 
Action Cam. Na hlavní obrazovce stiskem tlačítka  přepněte do režimu Wi-
Fi. Action Cam spustí Wi-Fi a po jedné sekundě zobrazí obrazovku Čekání na 
připojení:

 Pokud chcete Wi-Fi vypnout, stiskněte tlačítko  a vyberte, zda se má Wi-

Fi vypnout. Poté, co stiskem tlačítka  nebo  vyberete , stiskem 

tlačítka  ukončete režim Wi-Fi.

2. Chytré zařízení nebo PC:
Povolte režim Wi-Fi, automaticky budou vyhledány Wi-Fi hotspoty v okolí. Vyberte 
ten se stejným SSID (PIXPRO-SP360_XXXX) a zadejte heslo.

3. Action Cam:
Po úspěšném připojení k Wi-Fi otevřete obrazovku připojení Wi-Fi.

 Pokud se chcete odpojit, stiskněte tlačítko . Poté, co stiskem tlačítka  

nebo  vyberete , stiskem tlačítka  otevřete obrazovku  čekání 

na připojení. Pokud chcete WiFi úplně ukončit, stiskněte tlačítko .

4. Chytré zařízení nebo PC:

Při připojení přes Wi-Fi můžete klepnout na ikonu Aplikace  na chytrém 

zařízení a tím ji spustit; nebo poklepat na ikonu Aplikace  /  na pracovní 

ploše počítače a tím ji spustit.
5. Action Cam:

Když se Aplikace spojí s Action Cam, objeví se obrazovka Aplikace připojena.

 Pokud se chcete odpojit, stiskněte tlačítko . Poté, co stiskem tlačítka  

nebo  vyberete  , stiskem tlačítka  otevřete obrazovku čekání 

na připojení. Pokud chcete WiFi úplně ukončit, stiskněte tlačítko .
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Připojení Action Cam k chytrému zařízení přes NFC
1. Povolte na chytrém zařízení režim NFC.
2. Chytrým zařízením se zlehka dotkněte symbolu NFC na Action Cam; pokud 

chytré zařízení přehraje tón nebo zavibruje, znamená to úspěšné připojení.
3. Na chytrém zařízení se automaticky spustí Aplikace.

 Funkce NFC bude k dispozici pouze pokud je obrazovka chytrého zařízení 
odemčena.

 Po úspěšném připojení chytrého zařízení k Action Cam platí, že pokud se 
stejného chytrého zařízení dotknete jiným Action Cam, předchozí připojení tím 
bude nahrazeno.

 Po zahájení záznamu pomocí Aplikace zobrazí Action Cam obrazovku Záznam.

Záznam můžete zastavit pomocí Aplikace nebo stiskem tlačítka  odpojit. 

Poté, co stiskem tlačítka  nebo  vyberete , otevřete stiskem 

tlačítka  obrazovku čekání na připojení.

 Pokud je připojení Wi-Fi během záznamu ztraceno, bude Action Cam 
pokračovat v záznamu a zobrazí obrazovku záznamu bez připojení. Pokud 

chcete záznam zastavit, stiskem tlačítka  vyberte, zda záznam zastavit 

nebo ne. Poté, co stiskem tlačítka  nebo  vyberete , otevřete 

stiskem tlačítka  obrazovku čekání na připojení.

 Pokud se do tří minut od zahájení záznamu nedotknete obrazovky chytrého 
zařízení, Wi-Fi se automaticky odpojí. Action Cam ale bude pokračovat v 
záznamu.
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 Režim Videozáznam 
Povolí záznam videa. Je vhodný pro záznam za většiny podmínek.
Způsob použití:

Stiskem tlačítka  zahajte záznam. Stiskem tlačítka  ukončete záznam.

 Režim Momentka 
Povolí fotografování. Je vhodný pro záznam za většiny podmínek.
Způsob použití:

Fotografujte stiskem tlačítka .

 Režim Přehrávání ve smyčce 
Přehrávání ve smyčce umožňuje záznam nezávislých segmentů s nastavenou délkou od začátku záznamu. Zařízení bude neustále ukládat videozáznam a pokaždé 
uloží soubor v nastavené délce, dokud stiskem tlačítka záznamu neukončíte záznam. Po zaplnění paměťové karty přístroj postupně přepisuje záznamy od nejstaršího.
Způsob použití:

Stiskem tlačítka  zahajte záznam. Stiskem tlačítka  ukončete záznam.

 Přehrávání ve smyčce lze aktivovat pouze pokud je vložena paměťová karta.
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 Pokud byl Action Cam před vypnutím v režimu Přehrávání ve smyčce, automaticky se zapne a začne nahrávat při připojení kabelu Micro USB mezi Action Cam 
a napájecí adaptér (nebo vnější napájecí zdroj). (Například: pokud je Action Cam připojen k napájecímu zdroji vozidla, při nastartování auta se zapne a začne 
nahrávat. Navíc se jednu minutu po vypnutí klíčku zapalování automaticky zastaví záznam a uloží se soubory.)

 Režim Časový průběh 
Časový průběh umožňuje záznam po určitou dobu s tím, že pořízené snímky stlačí k sobě a výsledkem je možnost pozorovat velmi pomalu probíhající děje.
Způsob použití:

Stiskem tlačítka  zahajte záznam. Stiskem tlačítka  ukončete záznam.

1

① signalizuje aktuální odpočet sekund.

 V tomto režimu nelze zaznamenávat zvuk.

 Sekvenční režim 
Umožňuje nepřetržitý záznam snímků až do automatického pozastavení.
Způsob použití:

Stiskněte tlačítko , bude pořízeno 10 fotografií.
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Použití rozhraní
Rozhraní Micro USB

Nabíjení
 13

Použití vnějšího napájecího zdroje
Pokud je baterie nedostatečně nabitá nebo pokud potřebujete dlouhodobé napájení, lze místo baterie přístroj napájet z vnějšího zdroje (ze síťového adaptéru, z vozidla, z 
přenosného zdroje atd.). Nyní lze provádět nastavení funkcí, fotografování i další operace.

Připojte zapnutý Action Cam kabelem Micro USB k vnějšímu zdroji napájení. Po připojení k vnějšímu zdroji napájení LCD displej zobrazí „ “.

Připojte vypnutý Action Cam kabelem Micro USB k vnějšímu zdroji napájení. Stiskem a přidržením tlačítka  zapněte přístroj. Po připojení k vnějšímu zdroji napájení 

LCD displej zobrazí „ “.

 Požadavky na vnější napájecí zdroj: napětí 5 V, proud 1 A.

 Pokud je přístroj zapnut a je vložena baterie, stiskem tlačítka  jej vypněte a baterie se začne nabíjet.

 Pokud byl Action Cam před vypnutím v režimu Přehrávání ve smyčce, automaticky se zapne a začne nahrávat při připojení kabelu Micro USB mezi Action Cam a 
napájecí adaptér (nebo vnější napájecí zdroj). (Například: pokud je Action Cam připojen k napájecímu zdroji vozidla, při nastartování auta se zapne a začne nahrávat. 
Navíc se jednu minutu po vypnutí klíčku zapalování automaticky zastaví záznam a uloží se soubory.)

Přenos dat
Kabelem Micro USB připojte Action Cam k počítači a zkopírujte soubory z Action Cam do počítače.
Postup:
1. Kabelem Micro USB připojte počítač (musí být zapnutý) k Action Cam. Action Cam během připojování zobrazí „Connecting ...“ a počítač Action Cam automaticky 

rozpozná.

2. Na počítači otevřete složku Action Cam a zkopírujte do počítače soubory z ní. Po dokončení přenosu bezpečně odpojte kabel USB postupem závislým na konkrétním 
počítači.

3. Action Cam se po odpojení kabelu Micro USB automaticky vypne.
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 Action Cam podporuje systémy Windows 8/7 a Mac OS X (V10.6.8~V10.10).

 Pokud je do Action Cam vložena paměťová karta, budou načteny pouze soubory z paměťové karty. Pokud chcete načíst soubory z vnitřní paměti, vyjměte paměťovou 
kartu a až poté přístroj připojte k počítači.

 Složka s názvem "SCN" je automaticky generována v paměťové kartě v procesu skladování videa; prosím odstraňte tuto složku po odstranění video souborů pro 
ušetření více místa na zařízení.

Rozhraní Micro HDMI
Action Cam dokáže přehrávat fotografie a videozáznamy na TV přes kabel Micro HDMI.
Příprava:
1. Kabelem Micro HDMI (zakoupí se zvlášť) propojte televizor slučitelný s HDMI a Action Cam (Action Cam i TV musí být zapnuty);

2. Action Cam zobrazí „Connecting ...“. Po úspěšném připojení se na TV zobrazí soubory z vnitřní paměti nebo paměťové karty.

3. Stiskem tlačítka  nebo  procházejte soubory.

4. Když se zobrazí video soubor, stiskem tlačítka  zahajte přehrávání, stiskem tlačítka  převíjejte zpět, stiskem tlačítka  převíjejte vpřed a dalším stiskem 

tlačítka  pozastavte přehrávání. 

 Pokud je Action Cam k TV připojen vypnutý, zapněte jej stiskem a přidržením tlačítka .
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Přílohy
Specifikace

 Vzhled a technické parametry se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Obrazový snímač

Typ 1/2,33" MOS

Efektivní počet bodů 16,36 megapixelu

Celkový počet bodů 17,52 megapixelu

Objektiv

Ohnisková vzdálenost 0,805 mm

Přepočet na kinofilm (35 mm) 8,25 mm

Světelnost F2.8

Konstrukce objektivu 9 prvků v 7 skupinách

Optický zoom Pevné ostření, 214 stupňů

Rozsah ostření 50 cm až nekonečno

Zábrana roztřesení Elektronická stabilizace obrazu

Počet zaznamenávaných bodů

Velikost fotografie
10M: 3264×3264 (1:1) 
5M: 2592×1944 (4:3) 
2M: 1920×1080 (16:9)

Velikost videozáznamu

1920×1080 (30fps) 
1440×1440 (30fps) 
1072×1072 (30fps) 
1072×1072 (30fps) (EIS) 
1280×960 (50fps) 
1280×960 (30fps) 
1280×720 (60fps) 
1280×720 (30fps) 
848×480 (60fps) 
Vysokorychlostní videozáznam: 848×480 (120fps)

Formát souboru
Fotografie Exif 2.3 (JPEG)

Videozáznam MP4 [obraz: H.264; zvuk: AAC (stereo)]

Režimy Wi-Fi, Videozáznam, Fotografování, Přehrávání ve smyčce, Časový průběh, Sekvence
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Odolnost proti vodě Ekvivalent JIS/IEC IPX5 (tělo)

Odolnost proti nárazům Pád ze 2 m

Odolnost proti prachu Ekvivalent JIS/IEC (IP6X)

Odolnost proti mrazu -10 °C

LCD 1,0palcový TN LCD

Snímač polohy 2 osý

Citlivost ISO Auto (100 až 800)

Měření expozice AE s umělou inteligencí (AiAE)

Řízení expozice Programová AE

Sekvence Podporována

Vyrovnání bílé Automatické (AWB), Denní světlo, Oblačno, Zářivka, Pod vodou

Záznamová média
Vnitřní paměť: Přibl. 8 MB

Karta microSD/microSDHC (podpora až do 32 GB) [karta MMC není podporována]

Jazyk Česky

Rozhraní USB 2.0 (5pinové Micro USB) , HDMI (Typ D)

Wi-Fi Podporováno (802.11b/g/n)

NFC Podporováno

Vzdálený hledáček Podporováno (přes chytré zařízení)

Napájení Nabíjitelná Li-ion baterie LB-080, 3.6 V 1250 mAh, nabíjení v přístroji během provozu

Počet snímků (výkonnost baterie) Přibl. 350 snímků (dle norem CIPA) Přibl. 160 min videa (@1080p/30fps)

Provozní prostředí Teplota: -10 až 40 °C, Vlhkost: 0 až 90 %

Rozměry (Š×V×H) Přibl. 41,1×50,0×52,1 mm (bez krytu skleněného objektivu) (dle norem CIPA)

Hmotnost Přibl. 103 g (pouze tělo)
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Hlášení a varovné zprávy

Zpráva Popis Co dělat

  Příliš mnoho souborů, které mohou zpomalovat zapnutí přístroje.

  Po stisku tlačítka  s cílem fotografovat není z důvodu příliš mnoha složek možný 
přístup k paměťové kartě.

  Zkopírujte soubory do počítače a poté je z 
karty vymažte nebo kartu zformátujte.

  Při zapnutí přístroje nebo stisku tlačítka  přístroj zjistil, že na paměťové kartě není 
volné místo.

  Zkopírujte soubory do počítače a poté je z 
karty vymažte nebo kartu zformátujte.

  Při zapnutí přístroje nebo stisku tlačítka  přístroj zjistil, že ve vnitřní paměti není volné 
místo.

  Zkopírujte soubory do počítače a poté je z 
karty vymažte nebo kartu zformátujte.
  Použijte paměťovou kartu.

  Paměťová karta není rozpoznána ani po zformátování.
  Došlo k chybě při čtení paměťové karty.
  Fotografování nebo záznam videosekvence je přerušeno a nelze pokračovat.

  Zformátujte paměťovou kartu.

  Vnitřní paměť není rozpoznána ani po zformátování.
  Došlo k chybě při čtení vnitřní paměti.
  Fotografování nebo záznam videosekvence je přerušeno a nelze pokračovat.

  Zformátujte vnitřní paměť.

  Pokud k záznamu videozáznamu v rozlišení HD a vyšším použijete kartu pomalejší než 
Class 6, je rychlost záznamu nedostatečná a záznam se zastaví.
  Příliš mnoho souborů ve složce „SCN“ paměťové karty.

  Použijte paměťovou kartu Class 6 nebo 
lepší.
  Zformátujte paměťovou kartu.

  Pokud se ve vnitřní paměti nezdaří Přehrávání ve smyčce, rychlost zápisu se sníží a 
záznam se zastaví.   Použijte paměťovou kartu.
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Zpráva Popis Co dělat

  Zpracování souboru (ukládání, formátování atd.) trvá déle než 2 s.   Uživatel nemusí dělat nic.

  Připojení k USB portu počítače.
  Připojení k zařízení HDMI.

  Tato obrazovka při úspěšném připojení 
zmizí.

  Před automatickým vypnutím se zobrazí varování před vybitím baterie.
  Firmware nelze při nedostatečném nabití baterie provést.

  Baterii nabijte nebo nahraďte novou.

  Aktualizace firmwaru.   Uživatel nemusí dělat nic. Přístroj se po 
dokončení aktualizace automaticky vypne.

  Přístroj se v případě přílišného zvýšení teploty baterie automaticky vypne.   Po vypnutí přístroje baterii opatrně vyjměte. 
Po vychladnutí bude baterie v pořádku.
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Odstraňování potíží

Problém Možné příčiny Řešení

Přístroj se nezapne
  Baterie je vybitá.
  Baterie je nesprávně vložena. 

  Nabijte baterii.
  Instalujte baterii podle pokynů k nabíjení v tomto 
návodu.

Rozmazaný obraz   Znečištěný objektiv nebo skleněný kryt objektivu.   Očistěte čistým, suchým hadříkem, který nepouští 
vlákna.

Nepodařilo se připojit Wi-Fi   Zadáno nesprávné heslo.
  Zadejte heslo znovu. Pokud jste heslo změnili 
a zapomněli, můžete je obnovit (prvotní heslo: 
12345678)

Pomalé připojení Wi-Fi   Příliš mnoho současně spuštěných programů na 
chytrém zařízení.   Zavřete nepotřebné programy na chytrém zařízení.
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Zvláštní příslušenství
K SP-360 jsou nabízeny různé položky příslušenství. Balíčky příslušenství se liší podle maloobchodník. Další příslušenství lze zakoupit samostatně přes místní podporu 
maloobchodu nebo na http://kodakpixpro.com.

 Před použitím (zejména ve vodě nebo při namáhavých aktivitách) se ujistěte, že je přístroj dobře upevněn, aby se neztratil nebo nepoškodil.

 Před použitím příslušenství lepeného oboustrannou páskou se ujistěte, že je lepená plocha čistá. Nečistoty, prach nebo mastnota mohou snížit účinnost lepidla. 
Jakmile ulpí, lepidlo se velmi obtížně odstraňuje. Zvažte proto předem přesnou polohu a úhel nalepení.

 Po kompletní montáži příslušenství zkontrolujte, zda je šroub s utahovací rukojetí ve správné poloze a dobře zajištěn.

 V zájmu snadné montáže umístěte značky na základně a utahovací rukojeti proti sobě dle obrázku.

Značka

Matice předběžného utažení
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Standardní kryt: Pro použití s dalším příslušenstvím, pokud není požadována vodotěsnost

Způsob instalace:
1. Nejprve vložte do spodní části standardního krytu adaptér a poté utáhněte 

šroubem.
2. Umístěte Action Cam do standardního krytu a stiskněte aretaci směrem dolů, až 

se zajistí.

   

AretaceStavěcí šroubAdaptér
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Vodotěsný kryt:  Pro použití s dalším příslušenstvím pod vodou, v dešti, na pobřeží nebo za jiných okolností, kdy je požadována vodotěsnost

Způsob instalace:
1.  Nejprve vložte do spodní části vodotěsného krytu adaptér a 

poté utáhněte šroubem.
2. Sejměte z Action Cam skleněný kryt objektivu, vložte Action Cam do vodotěsného krytu, vložte 

sáčky proti zamlžení a stiskněte aretaci směrem dolů, až se zajistí.

                    

 Před použitím ve vlhku Action Cam nejprve vložte do vodotěsného krytu. Nepřekračujte hloubku ponoru 60 m (196 stop).

 Sáčky proti zamlžení pohlcují vlhkost. Před použitím je vysušte (v troubě při 80-85 °C po dobu asi 5 minut). Každý sáček proti zamlžení lze použít až 3-4x.

Stavěcí šroubAdaptér Aretace

Sáčky proti 
zamlžení
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Rovný lepicí držák:  k uchycení na skateboard nebo jiný rovný předmět

Způsob instalace:
Existují dva typy lepicích držáků: rovný a zakřivený. Můžete si vybrat podle tvaru předmětu, na který držák lepíte.
Oba typy se upevní stejně, jako příklad použijeme rovný lepicí držák.

1.  Lepicí držák upevněte na vodotěsný kryt (  36 /  37).

2. Jeden konec lanka upevněte k lepicímu držáku a druhý ke standardnímu nebo vodotěsnému krytu.
3. Smontujte adaptér, matici předběžného utažení a lepicí držák podle obrázku. Nejprve přitlačte adaptér na lepicí 

držák a poté otočte a utáhněte matici předběžného utažení.
4. Oboustrannou lepicí vrstvu na spodní straně lepicího držáku přitlačte na předmět, k němuž držák lepíte.

 Oboustranná lepicí vrstva je jen na jedno použití. Po sloupnutí je nutno použít novou.

Zakřivený lepicí držák:  k uchycení na přilbu nebo jiný zakřivený 
předmět

Matice 
předběžného 
utažení

Lepicí držák

Adaptér

Oboustranná lepicí vrstva
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Držák na tyč: k upevnění na řidítka bicyklu, stěžně a další trubkové předměty

Způsob instalace:

1. Smontujte standardní nebo vodotěsný kryt. (  36 /  37).
2. Nastavte držák sponou přes řidítko a utáhnete šrouby.

Spona na řidítka

Šroub

3. Smontujte adaptér, matici předběžného utažení a držák na tyč podle obrázku. 
Nejprve přitlačte adaptér na držák na řidítka a poté otočte a utáhněte matici 
předběžného utažení.

Matice 
předběžného 
utažení
Spona na řidítka

Adaptér
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Přísavka: k upevnění na sklo auta (nebo na hladký povrch)

Způsob instalace:

1. Smontujte standardní nebo vodotěsný kryt (  36 /  37).
2. Smontujte adaptér, matici předběžného utažení a přísavku podle obrázku. Nejprve přitlačte 

adaptér na přísavku a poté otočte a utáhněte matici předběžného utažení.

                                           

3. Přísavku i sklo auta očistěte a až poté upevněte přísavku na sklo. 
Stiskem rukojeti upevněte přísavku na sklo.

Rukojeť

Adaptér

Matice 
předběžného 

utažení

Přísavka
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Držák na přilbu s větráním – A: k upevnění na duté předměty, např. cyklistické přilby

Způsob instalace:
1. Umístěte polohovací výstupek držáku na polohovací otvor v Action Cam, poté 

umístěte šroub na držáku do závitu pro stativ v Action Cam. Šroub utáhněte mincí 
nebo podobným předmětem.

1

2

3

2. Pásek narovnejte a pak oba konce provlečte přilbou. Oba konce pásku provlečte 
sponou a pak zatlačte na jazýček spony.

Pásek

Spona

Jazýček spony
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Držák na přilbu s větráním – B: k upevnění na duté předměty, např. cyklistické přilby

Způsob instalace:
1. Umístěte polohovací výstupek držáku na polohovací otvor v Action Cam, poté 

umístěte šroub na držáku do závitu pro stativ v Action Cam. Utáhněte šroub s 
vroubkováním.

2. Pásek narovnejte a pak oba konce provlečte přilbou. Oba konce pásku provlečte 
sponou a pak zatlačte na jazýček spony.

Pásek

Spona

Jazýček spony
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Držák na náhlavní pásek: k nošení na hlavě

Způsob instalace:

1. Smontujte standardní nebo vodotěsný kryt (  36 /  37).
2. Vložte dolní stranu standardního nebo vodotěsného krytu do držáku a poté utáhněte stavěcí šroub.

                                

3. Nasaďte si pásek kolem hlavy a vhodně utáhněte.
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Lepicí držák na surfovací prkno: k lepení na vybavení pro vodní sporty, např. surfovací prkno

Rovná podpěra (velká)

Rovná podpěra (malá)

Způsob instalace:

1. Smontujte vodotěsný kryt (  37).
2. Jeden konec lanka upevněte k rovné podpěře (malé) a druhý k vodotěsnému krytu.
3. Smontujte adaptér, matici předběžného utažení a rovnou podpěru (velkou) podle obrázku. Nejprve přitlačte 

adaptér na rovnou podpěru (velkou) a poté otočte a utáhněte matici předběžného utažení.
4. Přitlačte oboustrannou lepicí vrstvu na dolní stranu rovné podpěry (velké) a upevněte rovnou podpěru 

(malou) na předmět, k němuž upevňujete.

 Oboustranná lepicí vrstva je jen na jedno použití. Po sloupnutí je nutno použít novou.

Rovná podpěra 
(velká)

Matice předběžného 
utažení

Adaptér
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Prodloužené rameno:
každou sadu (kromě náhlavního držáku) můžete rozšířit o jedno či dvě ramena zlepšující flexibilitu úhlu upevnění Action Cam.
Podporované příslušenství: Rovný lepicí držák, Zakřivený lepicí držák, Držák na tyč, Přísavka, Lepicí držák na surfovací prkno.

Prodloužené 
rameno

Rychlá příchytka: vhodná na opasek nebo postroj

Způsob instalace:

1. Umístěte polohovací výstupek rychlé příchytky na polohovací otvor v Action Cam, poté umístěte šroub rychlé příchytky do závitu pro stativ v Action Cam a utáhněte.
2. Přichyťte na opasek.

                                                     



Licencovaný 
produkt

Obchodní známka Kodak a chráněný motiv jsou použity na základě licence společnosti Kodak.

© 2014 JK Imaging Ltd. Všechna práva vyhrazena.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

http://kodakpixpro.com

Ver. 6



SP360 
action Cam 

Návod na použitie 

SK



Než začnete 

Vyhlásenie zhody 

Strana zodpovedná za zhodu: JK Imaging Ltd. 

Adresa: JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA 

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK 

Web spoločnosti: http://kodakpixpro.com  

O tomto návode 

Ďakujeme, že ste zakúpili tento produkt. Starostlivo si prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste k budúcemu nahliadnutiu. 

JK Imaging Ltd. si vyhradzuje všetky práva k tomuto dokumentu. Tento návod ani jeho časti nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti JK 

Imaging, Ltd reprodukované, prenášané, prepisované, prekladané do živého či počítačového jazyka, nezávisle na podobe a spôsobe. 

Všetky obchodné značky sú v tomto návode použité výhradne na účely identifikácie a sú majetkom príslušných vlastníkov. 

Tento návod vysvetľuje, ako používať KODAK PIXPRO Action Cam. Spoločnosť JK Imaging Ltd. urobila všetko pre to, aby bol obsah tohto návodu správny, vyhradzuje 

si ale právo kedykoľvek vykonať zmeny. 

V celom návode na užitočné informácie upozorňuje toto, " číslo stránky "uvádza odkaz na obsah tejto stránky. 

http://kodakpixpro.com/


INDUSTRY CANADA  

Toto zariadenie vyhovuje kanadskej norme RSS-210. 

Toto zariadenie vyhovuje norme Industry Canada pre bezlicenčné RSS. Použitie je podmienené nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať 

rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť všetky vonkajšie rušenie, vrátane rušenia spôsobujúceho nesprávnu funkciu. 

Vyhlásenie o expozícii žiarenia: 

Tento produkt vyhovuje kanadskému limitu RF vyžarovania prenosných zariadení stanovenému pre neriadené prostredie a pri použití na určený účel podľa tohto návodu je 

bezpečný. Expozíciu RF žiarenie môže byť znížiť umiestnením zariadenia čo najďalej od tela alebo tiež nastavením nižšieho výkonu, ak zariadenie takúto funkciu ponúka. 

Pre zákazníkov v Európe 

Tento symbol [preškrtnutý odpadkový kôš podľa WEEE Príloha IV] odkazuje na separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení v európskych 

krajinách. Zariadenie nepatrí do bežného domového odpadu. Bezpečnú likvidáciu zaistíte odovzdaním do na to určeného systému separovaného zberu. 

Symbol "CE" označuje produkty spĺňajúce európske požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia, životného prostredia a zákazníkov. Kamery označené "CE" sú určené 

na predaj v Európe. 

Európa - vyhlásenie zhody EU 

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky smernice R & TTE 2014/53 / EÚ. 

K preukazu zhody so základnými požiadavkami smernice R & TTE 2014/53 / EÚ boli využité nasledujúce testovacie metódy: 

- EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011

Bezpečnosť zariadení informačných technológií: 

- EN 50566: 2013

Produktová norma použitá k preukazu zhody, pokiaľ ide o pôsobenie vysokofrekvenčných polí vyžarovaných bezdrôtovými komunikačnými zariadeniami 

používanými verejnosťou a držanými v ruke alebo nosenými na tele (30 MHz - 6 GHz) 

- EN 62209-2: 2010

Expozícia vysokofrekvenčných polí vyžarovaných bezdrôtovými komunikačnými zariadeniami držanými v ruke alebo nosenými na tele - Ľudské modely, prístrojové 

vybavenie a postupy 

Časť 2: Postup určenie špecifickej miery absorpcie (SAR) pre bezdrôtové komunikačné zariadenia používané v tesnej blízkosti ľudského tela (frekvenčný rozsah 30 MHz 

až 6 GHz) 

- EN 300 328 V1.8.1: 2012

Elektromagnetická zlučiteľnosť a otázky zlučiteľnosti a rádiového spektra (ERM); Širokopásmové prenosové systémy; Zariadenie na prenos dát fungujúcu v ISM pásme 2,4 

GHz a využívajúce techniky modulácie rozprestretého spektra; Harmonizovaná norma EN vzťahujúca zásadné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R & TTE. 

- EN 301 489-1 V1.9.2: 2011

Elektromagnetická zlučiteľnosť a otázky kompatibility a rádiového spektra (ERM); Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC) pre rádiové zariadenia a služby; Časť 1: 

Spoločné technické požiadavky. 

- EN 301 489-17 V2.2.1: 2012

Elektromagnetická zlučiteľnosť a otázky kompatibility a rádiového spektra (ERM); Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC) pre rádiové zariadenia a služby; Časť 17: 

Osobitné podmienky na širokopásmové prenosové systémy 2,4 GHz a pre vysoko výkonné zariadenia sietí RLAN 5 GHz. 

Manufacturer: Sintai Optical (Shenzhen) Co., Ltd 

Address: Qiwei Ind Sec, 1st, 2nd, & 3RD Bldg, Lisonglang Village, Gongming Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China 



Pre zákazníkov v USA 

Vyhlásenie Federálna komunikačná komisia týkajúce sa rušenia 

Toto zariadenie vyhovuje Časti 15 Pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto 

zariadenie musí zniesť ľubovoľné vonkajšie rušenie, vrátane rušenia spôsobujúceho nesprávnu funkciu. 

Toto zariadenie bolo testované a uznané v zhode s limitmi pre digitálne zariadenia triedy B podľa Časti 15 Pravidiel FCC. Tieto limity majú za cieľ zabezpečiť rozumnú ochranu 
proti 

rušenia v bytovom prostredí. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže 
rušiť rádiovú komunikáciu. Nie je ale poskytovaná žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie ruší rádiovú komunikáciu, čo sa dá overiť 
jeho zapnutím a vypnutím, odporúča sa užívateľovi, aby rušenie odstránil jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: 

- Preorientujte alebo presmerujte anténu prijímača. 

- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. 

- Pripojte zariadenie k inej zásuvke na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač. 

- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného radio / televízneho technika. 

Výstraha FCC: Akékoľvek zásahy alebo zmeny neschválené stranou zodpovednou za zhodu môžu znamenať zánik oprávnenia používateľa zariadenie 

používať. Tento vysielač nesmie byť na rovnakom mieste ani používaný spoločne s iným vysielačom či anténou. 

Vyhlásenie o expozícii žiarenia: 

Tento produkt vyhovuje limitu RF expozície stanovenému FCC pre neriadené prostredie a pri použití podľa tohto návodu je bezpečný. Expozíciu RF žiarenie možné 

ďalej obmedzovať umiestnením produktu čo najďalej od tela alebo nastavením nižšieho výkonu, ak zariadenie podporuje túto funkciu. 
 
 
 
 

Obal: Pri likvidácii obalu dodržiavajte platné predpisy. 

Batérie: Batérie odovzdajte k tomu určenému recyklačnému stredisku. 

 



Poznámky k bezpečnosti 

Poznámky k produktu: 

• Produkt sami neopravujte a nerozberajte.

• S produktom manipulujte správne. Pád, prerazenie alebo rozdrvení produktu ho môže poškodiť.

• nesiahajte na objektív, na čistenie využívajte profesionálny papier na čistenie objektívov s čistiacim prostriedkom na objektívy, ktorým objektív utrite; objektív udržujte čistý.

• Neotierajte povrch produktu žieravinami, alkoholom ani organickými rozpúšťadlami.

• Neskladujte produkt pri vysokej teplote.

• Nenechajte na objektív dlhodobo pôsobiť silné svetlo (napr. Slnečné).

• Neskladujte produkt v dosahu silných magnetických polí.

• Pri rýchlom premiestnenie produktu z chladu do tepla môže v dôsledku fyzikálnych javov vnútri produktu skondenzovať voda. V tom prípade odporúčame počkať, až sa

teplota produktu vyrovná s teplotou okolia, a až potom ho zapnúť.

• Ak v dôsledky nesprávneho ovládanie užívateľom nedá prehrať fotografiu alebo videozáznam, spoločnosť za to nepreberá zodpovednosť a neposkytne odškodnenie.

• Ak produkt nebudete delšie čas používať, uložte ho v suchom a čistom prostredí.

Poznámky k batérii: 

• používajte batériu rovnakého typu, ako bola k prístroju priložená.

• Ak sa batérie za prevádzky alebo pri nabíjaní prehreje, okamžite ju prestaňte nabíjať a používať. Vypnite produkt, opatrne vyberte batériu a počkajte, až vychladne.

• Kontakty batérie udržujte čisté a suché.

• Batériu inštalujte podľa značiek plus a mínus v priestore pre batériu. Nevkladajte batériu použitím nadmernej sily.

• Ak elektrolyt vytekajúci z batérie znečistí produkt, poraďte sa s predajcom. Ak elektrolyt vytekajúca z batérie zasiahne pokožku, okamžite ju opláchnite veľkým

množstvom vody a vyhľadajte lekára.

• Predchádzajte poškodeniu batérie, chráňte ju pred pádmi, nárazmi ťažkých predmetov a poškriabaním ostrými predmetmi.

• Zabráňte kontaktu batérie s kovovými predmetmi (vrátane mincí), aby nedošlo ku skratu, vybitia, prehriatiu a úniku elektrolytu.

• Batériu nezahrievajte a nehádžte do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.

• Ak batériu nebudete ďalšie čas, vyberte ju z prístroja.

• Neskladujte batériu pri vysokej teplote.

• Pri použití v chlade má batéria oveľa nižší výkon.

• Nepokúšajte sa batériu rozoberať.

• Batériu likvidujte v súlade s miestnymi (národnými alebo regionálnymi) predpisy.

Poznámky k pamäťovej karte 

• V tomto návode používané karty musia byť typu microSD alebo microSDHC.

• Pamäťovú kartu udržujte čistú a suchú.

• Pri vkladaní pamäťovej karty do slotu skontrolujte orientáciu vybrania na karte voči vybrania v slote podľa značky vylisovanej u slotu. Nezasúvajte pamäťovú kartu do

slotu silou.

• Pred prvým použitím je potrebné kartu naformátovať.

• Fotografie a videosekvencie ukladá prístroj do automaticky vytvoreného priečinka na pamäťovej karte. Do týchto zložiek neukladajte iné fotografie a videosekvencie

zhotovené

jinými zariadením, pretože je prístroj nedokáže rozpoznať. 



• Neodporúčame priame úpravy dát na pamäťovej karte. Odporúčame dáta najprv skopírovať na disk počítača. 

• Pred vybratím pamäťovej karty prístroj vypnite. Inak hrozí poškodenie pamäťovej karty. 

• Pokiaľ prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, zálohujte si dáta na pamäťovej karte a potom kartu z prístroja vyberte. 

 

Ďalšie poznámky: 

• Počas aktualizácie firmvéru prístroj nevypínajte a neodpájajte napájanie. V opačnom prípade hrozí nesprávny zápis dát a neskoršie nefunkčnosť prístroja. 

• Pri použití prístroja v lietadle sa riaďte pokynmi leteckej spoločnosti. 

• S ohľadom na obmedzenia výrobná technológia môže LCD vykazovať trvalo rozsvietené alebo zhasnuté body. Nemá to vplyv na kvalitu zaznamenaných 
fotografií a  videozáznamů. 

• V prípade poškodenia LCD dajte pozor na možnosť úniku kvapalných kryštálov. V nižšie uvedených situáciách okamžite konajte podľa nasledujúcich pokynov: 

1. Ak sa kvapalné kryštály dostanú na pokožku, utrite ju suchou handrou, dôkladne umyte mydlom a opláchnite veľkým množstvom čistej vody. 

2. Ak sa kvapalné kryštály dostanú do oka, najmenej 15 minút oko vyplachujte veľkým množstvom čistej vody. Tiež vyhľadajte lekára. 

3. Ak dôjde k prehltnutiu kvapalných kryštálov, vypláchnite ústa čistou vodou a pokúste sa vyvolať zvracanie. Tiež vyhľadajte lekára. 

 

Poznámky k vodotesnosti: 

• Pri bežných každodenných aktivitách je prístroj odolný proti postriekaniu vodou. Pred použitím dobre utiahnite kryt objektívu, zaistite kryt batérie a dobre utiahnite bočné 

kryt.  

• Vodotesnost bude znížená akýmkoľvek poškriabaním, prasklinou alebo drobnými nečistotami (piesok alebo vlasy) na tesniacim gumenom krúžku vnútri bočného krytu. 

Pred použitím prístroja a uzatvorením bočného krytu skontrolujte, či tesniaci gumový krúžok nie je poškodený alebo znečistený. Znečistený tesniaci gumový krúžok alebo 

dosadacej plochy utrite čistou handrou, ktorá nepúšťa vlákna. V prípade prasklín alebo poškriabaniu okamžite navštívte servisné stredisko a získajte nový tesniaci gumový 

krúžok. 

• Pred použitím vo vode prístroj najprv vložte do vodotesného krytu. Maximálna hĺbka ponoru je 60 metrov (196 stôp) do vody s teplotou najviac 40 ° C. prístroj zostane 
v hĺbke 60 metrov (196 stôp) vodotesný po dobu do 4 hodín. 

• Po čas ponoru vo vode neotvárajte vodotesný kryt. 

• Ak sa prístroj nechtiac dostane do kontaktu s vodou, neotvárajte kryt batérie ani bočný kryt a neskladajte kryt objektívu. Pred otvorením krytu batérie a bočného krytu 

za účelom vybratia batérie a pamäťovej karty prístroj vypnite a utrite suchou a čistou handrou, ktorá nepúšťa vlákna.  

• Ak sú medzi vnútornými plochami a telom prístroja kvapky vody, pred otvorením krytu batérie a bočného krytu je zotrite. 

• po použitie prístroja v prítomnosti vody, blata alebo častíc nečistôt ho opláchnite čistou vodou (predtým pevne utiahnite kryt objektívu, zaistite kryt batérie a uzavrite 

bočný kryt). Po opláchnutí prístroj utrite suchou a čistou handrou, ktorá nepúšťa vlákna. 

 

Odolnosť proti vode / prachu / nárazu / mrazu: 

• Inštalácia krytu objektívu, JIS / IEC vodotesnosť triedy 5 (IPX5). 

• Inštalácia krytu objektívu, JIS / IEC vodotesnosť triedy 6 (IP6X). 

• Inštalácia krytu objektívu, odolnosť proti pádu z výšky 2,0 m. 

• Mrazuvzdornosť do teploty -10 ° C. 
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Príprava 

Dodávané príslušenstvo  

V krabici so zakúpeným prístrojom by ste mali mať nasledujúce príslušenstvo. Ak čokoľvek chýba alebo sa zdá poškodené, kontaktujte maloobchodníka. 

(Vyhotovenie napájacieho adaptéra sa bude líšiť podľa rozvodnej siete konkrétnej krajiny alebo regiónu. Nasledujúci obrázok je len informatívny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobíjacie lítium iónová batéria Nabíječ batérie Napájecí adaptér Kábel Micro USB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryt skleneného objektívu Ochranný kryt Puzdro kpřenášení Čistiaca handrička 

(Inštalovaná z výroby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprievodca rýchlym štartom Záruční list Servisné karta 

 



Pohľad na Kodak PIXPRO SP360  
 
 

1 Kryt skleneného objektívu 

2 Stavový kontrolka 
 

3 

1 2 3 
4 
 

5 
 
 

6 

Tlačidlo záznamu videa / 

Tlačidlo fotografovania / tlačidlo OK 

Symbol NFC 

Tlačidlo ponuky / Smerové tlačidlo 

(dolná) 

Tlačidlo napájania / Tlačidlo režimu / 

Smerové tlačidlo (horná) 

7 
6 

5 

7 LCD 

8 mikrofón 

9 Zavit pre statív 

10 Bzučák 

11 Bočný kryt 

4 12 Polohovací otvor 

13 Kryt batérie 

14 Aretácia krytu batérie 

 

 

 

8 8 

12 9 

11 

10 10 

 
 
 

13 
 
 
 

14  
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Upevnenie / odstránení krytu batérie  
 

Odstránenie krytu objektívu: Upevnenie krytu objektívu: 

Otáčajte kryt objektívu podľa obrázku, až sa oddelí od SP360. Otáčejte kryt objektívu podľa obrázku, až bude pevne utiahnutý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryt chráni objektív pred poškodením (zaisťuje odolnosť proti prachu, nárazom a poliatiu). Kryt objektívu neovplyvňuje kvalitu obrazu a videa. 

Pred upevnením krytu objektívu skontrolujte, či je povrch objektívu čistý a suchý. Pred fotografovaním a natáčaním objektív vždy očistite handričkou, ktorý nepúšťa 

vlákna, aby sa nezhoršovala kvalita obrazu a videa. 

Ak SP360 vystavíte extrémnym teplotným rozdielom, môže vo vnútri krytu objektívu skondenzovať voda. V tom prípade odstráňte kryt objektívu, očistite ho mäkkou, 

suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, a potom kryt objektívu vráťte na miesto. 

Ak nebudete SP360 dlhšiu dobu používať, vždy naň nasaďte ochranný kryt. (Podľa obrázku). 

 



Vloženie batérie 
 

1. Otvorte kryt batérie 

Stlačte aretáciu krytu batérie z polohy "LOCK" do polohy "OPEN" v smere šípky①,  

Stlačte kryt batérie v smere šípky ② a otvorte kryt batérie v smere šípky ③ . 

 

2. Vložte batériu 

Vložte batériu do priestoru pre batériu v smere šípky④ (Všimnite si symbolov + a -). 

 

4 
 
2 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zatvorte kryt batérie 

 

3 
 
 
 

2 

 

Jemným ťahom za pásku vyberte batériu. Pri vkladaní batérie neskladajte pásku 

pod batériu.  

Umiestnite kryt na priestor pre batériu podľa obrázka a zasuňte ho v smere šípky⑤ .  

Zavrite kryt batérie vo smeru šípky ⑥ a stačte aretáciu krytu batérie z polohy 
"OPEN" do polohy "LOCK" vo smeru šípky ⑦ . 

 

 

 

 

5 
 

7 

 

6 

 
 
 
 

6  
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Inštalácia pamäťovej karty  

Otvorte bočný kryt, vložte do slotu pamäťovú kartu (pozor na orientáciu vybrania v karte), tlakom špičky prsta na koniec pamäťovej karty ju úplne zasuňte do otvoru a 

potom zatvorte bočný kryt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamäťová karta (microSD / microSDHC) je voliteľná a nie je súčasťou dodávky produktu. Je nutné ju zakúpiť osobitne. Použite originálnu pamäťovú kartu Class 6 alebo 

vyšší s kapacitou 4 GB až 32 GB. 

Pamäťovú kartu vyberte po otvorení bočného krytu jemným zatlačením na ňu, čo ju odistí, a potom ju môžete opatrne vytiahnuť. 

Ak pamäťovú kartu vložíte do alebo vyberiete zo zapnutého produktu, automaticky sa vypne. 

 



Nabíjanie batérie  
 

Batériu nabíjajte nabíjačkou alebo sieťovým adaptérom pri teplote okolia 10 ˚C až 35 ˚C. 

 

Nabíjanie batérie nabíjačkou: 

1. Umiestnite batériu do nabíjačky podľa naznačeného smeru. Pomocou kábla Micro USB prepojte nabíjač batérie a sieťový adaptér, potom sieťový adaptér zasuňte do 

elektrickej  zásuvky. 

 

 

 

 

2. Počas nabíjania svieti kontrolka na červeno. Keď sa kontrolka rozsvieti na zeleno, je nabíjanie dokončené. 

 Pri prvom nabíjaní alebo po dlhšej dobe nepoužívania nabíjajte batériu najmenej štyri hodiny. 

 

Nabíjanie Action Cam pomocou sieťového adaptéra alebo vonkajšieho napájacieho zdroja (z vozidla, z prenosného zdroja atď.): 

1. Vloženie batérie do Action Cam. 

2. Pomocou kábla Micro USB prepojte nabíjač batérie a sieťový adaptér, potom sieťový adaptér zasuňte do elektrickej zásuvky. Alebo káblom Micro USB prepojte Action 

Cam s vhodným napájacím zdrojom (z vozidla, z prenosného zdroja atď.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nápis "Charging ..." na LCD znamená, že sa batéria nabíja. 

4. Počas nabíjania bude indikátor svietiť oranžovo. (Po dokončení nabíjania sa Action Cam automaticky vypne.) 

 Nabíjanie sa zastaví po stlačení tlač.          počas nabíjania. 

Ak bol Action Cam pred vypnutím v režime prehrávania v slučke, automaticky sa zapne a začne nahrávať pri pripojení kábla Micro USB medzi Action Cam a 

napájací adaptér (alebo vonkajší napájací zdroj). (Napríklad: ak je Action Cam pripojený k napájaciemu zdroju vozidla, pri naštartovaní auta sa zapne a začne nahrávať. 
Navyše sa jednu minútu po vypnutí kľúča zapaľovania automaticky zastaví záznam a uloží so súbormi.) 

 



Nabíjanie Action Cam z počítača: 

1. Vloženie batérie do Action Cam. 

2. Pomocou kábla Micro USB pripojte Action Cam k počítaču (musí byť zapnutý). 

3. Kontrolka počas nabíjania svieti oranžovo a po dokončení nabíjania automaticky zhasne. 

 



 

Konfigurácia a používanie 

Predstavenie hlavnej obrazovky  
 
 
Hlavná obrazovka v režime Wi-Fi 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavná obrazovka v ostatných režimoch 

 

 

 

 

 

1 
 
 
 
 
 

1. Režim 

režim Videozáznam 
 

/ režim Prehrávanie v slučke 
 

/ / / / / režim Časový priebeh 

2 3 4 
 
 
 

5 
 
 
 

8 7 6 
 
4. Stav batérie 

5. Detekcia pohybu (Zap) 6. 

Zostávajúci čas záznamu: 

Zostávajúci počet snímok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

hh: mm / mm: ss / žiadna: (pokiaľ je 

možné zaobstarať viac snímok, zobrazí sa 

režim Momentka maximálny zobraziteľné číslo "+9999") / žiadny 

sekvenčný režim 7. Režim rozložiť 

kupola / Vpred / Seg (Segment) / krúžok 

2. Pamäťová karta / Vnútorní Pamäť 

8. Doba záznamu / počet záberov (pokiaľ je možné zaobstarať viac snímok, zobrazí sa 

3. Veľkosť videozáznamu: / / / maximálny zobraziteľné číslo "+9999") 

/ / / / 

/ / 
 

Veľkosť fotografie: / / 

 



Zapnutie / vypnutie  
 

Zapnutie: 

Vypnutý prístroj zapnete stlačením a podržaním tlačidla na dEle ako jednu sekundu. 

 

Vypnutie: 

Zapnutý prístroj zapnete stlačením a podržaním tlačidla na dEle ako jednu sekundu. 
 

Pokiaľ prístroj nedá normálne zapnúť / vypnúť, môžete ho nútene vypnúť vybratím batérie. 

 

Nastavenie jazyka, dátumu a času  
 
1. Stlačením a pridržaním tlačidla zapnite prístroj. Pri prvom zapnutí sa zobrazí nastavenie dátumu a času, "YMD hh: mm: ss" (rok, mesiac, deň, čas). 
 
2. Položka, ktorú nastavujete, bude zvýraznená čiernym pozadím, nastavenie zmeníte stlač. alebo a stlač. Potvrdíte. 
 

3. Po nastavení údaje minút prejdite stlačením tlačidla na hlavní obrazovku Wi-Fi. 

 



Zoznámenie s ponukou  
 

1. Na hlavní obrazovke (okrem režimu Wi-Fi) stlačením tlač. otvorte prvou úroveň ponuky alebo stlačením tlačidlo vyberte položku a stlačením tlačidla 

otvorte zodpovedajúcu druhú úroveň ponuky. 
 

V režime Videozáznam / Prehrávanie v slučke / Časový priebeh možno otvoriť ponuky nastavení natáčania a všeobecná nastavenia. 
 

V režime Momentka / Sekvenčné možno otvoriť ponuky nastavenie fotografie a všeobecná nastavenia. 
 

2. stlačením tlačidlo alebo vyberte položku, potvrďte stlačením tlačidla a otvorte treti úroveň ponuky (bude zvýraznená čiernym pozadím). 
 

3. stlačením tlačidlo alebo vyberte položku, stlačením tlač. potvrdíte a vráťte sa do druhej úrovne ponuky. 
 

4. Vyberte , Stlačením tlačidlo sa vraťte do prvej úrovne ponuky. 
 

5. Vyberte , Stlačením tlačidlo sa vraťte na hlavnú obrazovku. 
 

 

Prvá úroveň ponuky nastavenie natáčanie nastavenie fotografie Všeobecné nastavenia 
 

režim rozložiť režim rozložiť hlasitosť 
 

 
veľkosť videozáznamu veľkosť fotografie energia vypnutý 

 

 
 
 
 
 
 

Druhá úroveň ponuky 

časový priebeh vyrovnanie bielej Dátum / Čas 
 

Prehrávanie v slučke 
 

formát 
 

detekcia pohybu 
 

resetovať 
 

Obmedzenie hluku spôsobeného vetrom 
 

verzia FW 
 

vyrovnanie bielej 
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Všeobecné nastavenia 
 
 
Hlasitosť / 

Nastavenie hlasitosti prístroja. 

Sú 2 možnosti: 

• povoliť 
 

• vypnutý 

 

 

Energia vypnutý / 

Ak je zapnutá táto funkcia, platí, že ak prístroj po určitú dobu nepoužívate (okrem 

prípadu, že prebieha záznam alebo je pripojený k Wi-Fi), automaticky sa 

vypne. 

Sú 2 možnosti: 

• 60 s 
 

• vypnutý 

 

 

Dátum / čas 

Nastavenie dátumu a času prístroja. 

1. Zobrazí sa nastavenie dátumu a času, "YMD hh: mm: ss" (rok, mesiac, deň, 

čas).  

2. Položka, ktorú nastavujete, bude zvýraznená čiernym pozadím, nastavenie 

zmeníte stlačením alebo a stlačením   Potvrdíte. 
 

3. Po nastavení údaje minút prejdite stlačením tlačidla na druhú úroveň 

ponuky. 

 

 

Formát 

Formátovanie odstráni všetky dáta na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti, 

Ak je vložená pamäťová karta, možno formátovať iba kartu. Ak potrebujete 

naformátovať vnútornú pamäť, najprv vyberte pamäťovú kartu. 

Sú 2 možnosti: 

• potvrdení 

• Storno 

pri voľbe stlačením tlačidlo spustíte formátovanie a po dokončení sa 

vráťte do druhej úrovne ponuky. 

 

Resetovať 

Resetovanie nastavení obnoví všetky predvolené nastavenia prístroja (okrem 

dátumu a času). 

Sú 2 možnosti: 

• potvrdení 

• Storno 

pri voľbe stlačením tlačidlo spustíte resetovanie a po dokončení sa 

vráťte do druhej úrovne ponuky. 

 

verzia FW 

Táto voľba zobrazí aktuálnu verziu firmvéru. stlačením tlač. sa vraťte do 

prvej úrovne ponuky. 

Ak je na pamäťovej karte uložená nová verzia, možno firmware aktualizovať. 

Obrazovka aktualizácia firmvéru ponúka 2 možnosti: 

• potvrdení 

• Storno 

pri voľbe stlačením tlačidla spustíte resetovanie a po dokončení sa 

prístroj automaticky vypne. 

Ak sa zobrazí varovanie ohľadom vybité batérie, pred aktualizáciou firmvéru 

batériu nabite. 

 



Nastavenie natáčanie 
 

Režim rozložiť (pre režim Videozáznam / Prehrávanie v slučke 

/Časový priebeh) 

Vyberte si z niekoľkých obrazových 

efektov. Je 5 možností: 

• kupola *1 

 

• vpred*2 

 

• Seg (Segment) *1 

 

• krúžok *1 

• Panorama*1 

*1 signalizuje, že tejto voľbe zodpovedá predvolenú veľkosť 

videozáznamu (1440P30). 

*2 signalizuje, že tejto voľbe zodpovedá predvolenú veľkosť 

videozáznamu (1080p30). 

Veľkosť videozáznamu (pre režim Videozáznam / Prehrávanie 

voslučke / Časový priebeh) 

Nastavenie rozlíšenia 

videozáznamu Je 10 možností: 

• 1920× 1080 (30fps) 
 

• 1440× 1440 (30fps)*3 

 

• 1072× 1072 (30fps)*3 

 

• 1072× 1072 (30fps) (EIS) 
 

• 1280 × 960 (50fps)*1 

 

• 1280× 960 (30fps) 
 

• 1280 × 720 (60fps)*1 

 

• 1280× 720 (30fps) 
 

• 848 × 480 (60fps)*1 *2 

 

• 848 × 480 (120fps)*1 *2 

 

*1 signalizuje, že táto voľba nie je v režimoch Časový priebeh dostupná. 

*2 signalizuje, že táto voľba nie je v režimoch Prehrávanie v slučke dostupná. 

Ak v režime Videozáznam nastavíte túto veľkosť videozáznamu, bude 

veľkosť videozáznamu pri prepnutí do režimu prehrávania v slučke alebo 

Časový priebeh automaticky zmenená na (1080p30). 
 

3 

* signalizuje, že nie je podporovaná elektronická stabilizácia obrazu (EIS). 
 

(480P120) Vysokorýchlostné videozáznam: 

• Prístroj zaznamenáva ultra rýchle videosekvencie a prehráva je normálne 

 rýchlosťí 30fps, takže možno pozorovať javy, ktoré ľudské oko inak 

nezachytí. 

• Maximálny čas záznamu je 60 s, po dosiahnutí doby záznamu 60 s prístroj 

záznam automaticky zastaví. 

• Nedá zaznamenávať zvuk. 

• V tomto režime nefunguje detekcie pohybu. 

 

Tabuľka ekvivalencie pre režimy Veľkosť videozáznamu a Režim rozložiť: (O 

znamená "dostupný", X znamená "nedostupný") 
 
 
 

1920 × 1080 (30fps) X O X X X 
 

1440 × 1440 (30fps) O X O O O 
 

1072 × 1072 (30fps) O X O O O 
 

1072 × 1072 (30fps) (EIS) O X O O O 
 

1280 × 960 (50fps) X O X X X 
 

1280 × 960 (30fps) X O X X X 
 

1280 × 720 (60fps) X O X X X 
 

1280 × 720 (30fps) X O X X X 
 

848 × 480 (60fps) X O X X X 
 

848 × 480 (120fps) X O X X X  

 



 

Časový priebeh (pre režim časový priebeh) 

Je 6 možností: 

• 1 s 
 

• 2 s 
 

• 5 s 
 

• 10 s 
 

• 30 s 
 

• 60 s 
 

Režim Časový priebeh: 

• (960P50) alebo (720p60) alebo (480P60) alebo 

(480P120) nemôžete vybrať. 

• V tomto režime nefunguje detekcie pohybu. 

 

Prehrávanie v slučke (pre režim prehrávania v slučke) 

Sú 2 možnosti: 

• 5 minút 
 

• 10 minút 
 

Režim Prehrávanie v slučke 

• (480P60) alebo (480P120) nemôžete vybrať. 

• V tomto režime nefunguje detekcie pohybu. 

 

Detekcia pohybu (pre režim Videozáznam) 

Detekcia pohybu znamená, že prístroj pri zistení pohybu v zornom poli automaticky 

spustí záznam. Ak počas záznamu po dobu 10 nie je pozorovaný pohyb v zornom 

poli, záznam sa automaticky pozastaví. 

Sú 2 možnosti: 

• vypnutý 
 

• povoliť 

1. Otvorte tretia úroveň ponuky Detekcia pohybu, vyberte a vraťte sa na 

hlavnú obrazovku. 

2. Zobrazí sa ikona . Aktivujte stlačením tlač. . Ak prístroj zistí 

pohyb v zornom poli, automaticky spustí záznam. 

3. Ak po dobu 10 sekúnd nie je pozorovaný pohyb, záznam sa zastaví. keď 

v obrazu znovu dôjde k zmene, prístroj automaticky spustí záznam a po 

každom pozastavenie a obnovenie vznikne nový obrazový súbor. 

 

 

 

 

1 2 

① signalizuje celkovú dobu záznamu 

② signalizuje celkovú dobu od povolenia Detekcia pohybu 

4. Ďalším stlačením tlač. zastavíte záznam a vypnete detekciu pohybu. 
 

(480P120) nemôžete vybrať, ak je zapnutá Detekcia pohybu. 

 

Obmedzenie hluku spôsobeného vetrom (pre režim 

Videozáznam / Prehrávanie v slučke / Časový priebeh) 

Obmedzenie hluku vetra znamená potlačenie rušenia vetrom. Sú 2 

možnosti: 

• Vypnutý 
 

• povoliť 

 

Vyrovnanie bielej (pre režim Videozáznam / Prehrávanie v slučke 

/Časový priebeh) 

Vyrovnanie bielej znamená, že užívateľ môže upraviť farebnú teplotu a dosiahnuť 

tak správne reprodukcia farieb pod rôznymi svetelnými zdrojmi. 

Je 5 možností: 

• Autom. vyrovnanie biele 
 

• denní svetlo 
 

• Oblacno 
 

• Zářivka 
 

• pod vodou  

 



Nastavenie fotografie 
 

Režim rozložiť (pre režim Momentka / Sekvencia) Vyrovnanie bielej (pre režim Momentka / Sekvencia) 

Vyberte si z niekoľkých obrazových efektov. Vyrovnanie bielej znamená, že užívateľ môže upraviť farebnú teplotu a dosiahnuť 

Je 5 možností: tak správne reprodukcia farieb pod rôznymi svetelnými zdrojmi. 

Je 5 možností: 
• kupola *1 

• Autom. vyrovnanie biele 

• vpred*2 

• denní svetlo 

• Seg (Segment) *1 

• Oblacno 

• krúžok*1 

• Zářivka 
• panoráma*1 

• pod vodou 

*1 signalizuje, že tejto voľbe zodpovedá predvolenú veľkosť fotografie  
 

*2 signalizuje, že tejto voľbe zodpovedá predvolenú veľkosť fotografie  

Veľkosť fotografie (pre režim Momentka / Sekvencia) 

Nastavenie rozlíšenia fotografie. 

Sú 3 možnosti: 

• 3264 × 3264 (1: 1) 
 

• 2592 × 1944 (4: 3) 
 

• 1920 × 1080 (16: 9) 

 

Tabuľka ekvivalencie pre režimy Veľkosť fotografie a Režim rozložiť: (O znamená 

"dostupný", X znamená "nedostupný") 
 

      

 
O X O O O 

 
X O X X X 

 
X O X X X 
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Predstavenie režimov 
 

Na hlavnej obrazovke stlačením tlačidla přepínáte režimy. 
 
Je 6 režimov: Režim Wi-Fi , Režim Videozáznam , Režim Momentka , Režim Prehrávanie v slučke , Režim Časový priebeh a Režim 

sekvencie  
 

Režim Wi-Fi : ACTION CAM MUSÍ byť v režime Wi-Fi, AK M BYŤ PRIPOJENÝ K PC ALEBO šikovnému ZARIADENIE AZ NICH ovládania. 

 

Ak je Action Cam po nadviazaní pripojenia Wi-Fi s PC alebo šikovným zariadením prepnutý do iného režimu (režim Videozáznam / režim Momentka / režim Prehrávanie 

v slučke / režim Časový priebeh / režim Sekvencie), Wi-Fi sa na Action Cam automaticky vypne. AK CHCETE ZACHOVAŤ ZHODUJE PRIPOJENIE Wi-Fi MEDZI 

ACTION CAM A VAŠÍM ZARIADENÍM, PONECHAJTE ACTION CAM V REŽIME Wi-Fi. 

 



Režim Wi-Fi 

Stiahnutie a inštalácia aplikácie 

 ●Chytré zariadenia: 

Stiahnite si inštalačný balíček Aplikácie (názov Aplikácia: PIXPRO SP360) z nasledujúceho odkazu na svoje chytré zariadení a potom aplikáciu nainštalujte 

podľa pokynov. 

Pre zariadenia Android hľadajte a sťahujte Aplikáciu "PIXPRO SP360" na Google Play a inštalujte ju podľa pokynov. 
 
 

Pre zariadenia iOS hľadajte a sťahujte Aplikáciu "PIXPRO SP360" na App Store a nainštalujte ju podľa pokynov. 
 
 

●PC:  

Stiahnite si inštalačný balíček Aplikácia "PIXPRO SP360" (pre PC) / z oficiálneho webu a inštalujte ju na počítač podľa zobrazených pokynov. 

S., J. a Str. Amerika Európa 
 

http://kodakpixpro.com/Americas/ http://kodakpixpro.com/Europe/ 
support / downloads.php support / downloads.php 

 
 

Pred prvým pripojením skontrolujte nižšie uvedené: 

1. Nepoužívajte prístroj na miestach so silnými magnetickými, elektrostatickými a elektrickými poľami (napríklad v blízkosti mikrovlnnej rúry), pretože by mohli nastať 
problémy s príjmom signálu. 

2. Funkcia Wi-Fi a NFC nevyužívajte v lietadle. 

3. Dosah SP360 je 20 metrov (65 stôp) na voľnom priestranstve bez prekážok. 

4. SP360 nedá súčasne pripojiť k viac chytrým zariadením. 

5. SP360 nedá súčasne pripojiť k viac PC. 

6. Chytré zariadenia musia mať operačný systém iOS 7 alebo novší alebo Android 4.0 alebo novší. Uto aplikáciu nepodporujú prístroje iPad mini1 / iPad 2 / iPhone 4s 
a staršie modely (všetky verzie operačného systému). 

7. Počítač musí mať operačný systém Mac OS X10.10 / 10.9 / 10.8 alebo Windows 8/7. 

 

http://kodakpixpro.com/americas/
http://kodakpixpro.com/europe/


 

Pripojenie Action Cam k šikovnému zariadení (alebo PC) cez Wi-Fi. 

V režime Wi-Fi stlačte tlačidlo  pripojení Wi-Fi bude okamžite 

ukončené, spolu s týmto režimom. 

1. Action Cam: 

Skontrolujte správnosť SSID (Service Set Identifier) (PIXPRO-SP360_XXXX) 

a hesla (prvotný heslo: 12345678) na štítku vo vnútri priestoru pre batériu v 

prístroji Action Cam. Na hlavnej obrazovke stlač.           tlačidla prepne do 

režimu Wi-Fi. Action Cam spustí Wi-Fi a po jednej sekunde zobrazí obrazovku 

Čakanie na pripojenie: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pokiaľ chcete Wi-Fi vypnúť, stlačte tlačidlo a vyberte, či sa má Wi- 

Fi vypnúť. Potom, čo stlačením tlač. alebo vyberiete  , 

Stlač.             Tlačidla ukončíte režim Wi-Fi. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Chytré zariadení alebo PC: 

Povoľte režim Wi-Fi, automaticky budú vyhľadané Wi-Fi hotspoty v okolí. Vyberteten s 

rovnakým SSID (PIXPRO-SP360_XXXX) a zadajte heslo. 

3. Action Cam: 

Po úspešnom pripojení k Wi-Fi otvorte obrazovku pripojenie Wi-Fi. 

Ak sa chcete odpojiť, stlačte tlačidlo . Poté, čo stlačením tlačidla 

alebo vyberiete , Stlačením tlač. otvoríte obrazovku čakanie 

na pripojenie. Pokiaľ chcete WiFi úplne ukončiť, stlačte tlačidlo 

 
 
 
 
 
 
 

4. Chytré zariadení alebo PC: 

Pri pripojení cez Wi-Fi môžete kliknúť na ikonu Aplikácia na chytrom 

zariadení a tým ju spustiť; alebo poklepať na ikonu App / na pracovní 

ploche počítača a tým ju spustiť. 

5. Action Cam: 

Keď sa Aplikácia spojí s Action Cam, objaví sa obrazovka Aplikácie pripojená. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ak sa chcete odpojiť, stlačte tlačidlo . Poté, čo stlačením tlačidla 

alebo vyberiete , Stlačením tlač. otvoríte obrazovku čakanie 

na pripojenie. Pokiaľ chcete WiFi úplne ukončiť, stlačte tlačidlo 

 



 

Po začatí záznamu pomocou Aplikácia zobrazí Action Cam obrazovku Záznam. Pripojenie Action Cam k šikovnému zariadení cez NFC 

1. 

2. 
 

3. 
 
 
 

Záznam môžete zastaviť pomocou Aplikácie alebo stlačením tlač. odpojiť. 

Potom, čo stlačením tlač. alebo vyberiete , otvoríte stlačením 

tlačidla obrazovku čakanie na pripojenie. 

 

 

 

 

 

Ak je pripojenie Wi-Fi počas záznamu stratené, bude Action Cam pokračovať v 

zázname a zobrazí obrazovku záznamu bez pripojenia. Pokiaľ chcete záznam 

zastaviť, stlačením tlačidla vyberte, či záznam zastaviť 

alebo nie. Potom, čo stlačením tlač alebo vyberiete , otvoríte 

stlačením tlač. obrazovku čakanie na pripojenie. 

 

 

 

 

 

 

Ak sa do troch minút od začiatku záznamu nedotknete obrazovky chytrého 

zariadenia, Wi-Fi sa automaticky odpojí. Action Cam ale bude pokračovať v 

zázname. 

Povoľte na šikovnom zariadení režim NFC. 

Chytrým zariadením sa zľahka dotknite symbolu NFC na Action Cam; ak 

chytré zariadenie prehrá tón alebo zavibruje, znamená to úspešné pripojenie. 

Na šikovnom zariadenie sa automaticky spustí Aplikácie. 

Funkcia NFC bude k dispozícii iba ak je obrazovka chytrého zariadenie 

odomknutá. 

Po úspešnom pripojení chytrého zariadenia k Action Cam platí, že ak sa 

rovnakého chytrého zariadenia dotknete iným Action Cam, predchádzajúce 

pripojenie tým bude nahradené.  

 



Režim Videozáznam 

Povolí záznam videa. Je vhodný na záznam za väčšiny podmienok. 

Spôsob použitia: 

Stlačením tlač. zahájte záznam. stlačením tlačidla ukončíte záznam. 

 

 

 

 

 

 

Režim Momentka 

Povolí fotografovanie. Je vhodný na záznam za väčšiny podmienok. 

Spôsob použitia: 

Fotografujte stlačením tlačidla 

 

 

 

 

 

 

Režim Prehrávanie v slučke 

Prehrávanie v slučke umožňuje záznam nezávislých segmentov s nastavenou dĺžkou od začiatku záznamu. Zariadenie bude neustále ukladať videozáznam a zakaždým 

uloží súbor v nastavenej dĺžke, kým stlačením tlačidla záznamu neukončíte záznam. Po zaplnení pamäťovej karty prístroj postupne prepisuje záznamy od najstaršieho. 

Spôsob použitia: 

stlačením tlač. zahájte záznam. stlačením tlač.  ukončíte záznam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prehrávanie v slučke možno aktivovať iba ak je vložená pamäťová karta. 

 



Ak bol Action Cam pred vypnutím v režime prehrávania v slučke, automaticky sa zapne a začne nahrávať pri pripojení kábla Micro USB medzi Action Cam a 

napájací adaptér (alebo vonkajší napájací zdroj). (Napríklad: ak je Action Cam pripojený k napájaciemu zdroju vozidla, pri naštartovaní auta sa zapne a začne 

nahrávať. Navyše sa jednu minútu po vypnutí kľúča zapaľovania automaticky zastaví záznam a uloží so súbormi.) 

Režim Časový priebeh 

Časový priebeh umožňuje záznam po určitú dobu s tým, že vytvorené snímky stlačia k sebe a výsledkom je možnosť pozorovať veľmi pomaly prebiehajúcej 

deje. Spôsob použitia: 

Stlačením tlač. zahájte záznam. stlačením tlač. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto režime nie je možné zaznamenávať zvuk. 

Sekvenčný režim 

ukončite záznam. 

 

 

 

 

 

1 

① signalizuje aktuálny odpočet sekúnd.  

Umožňuje nepretržitý záznam snímok až do automatického pozastavenia. 

Spôsob použitia: 

Stlačte tlačidlo , Bude poriadené 10 fotografií. 

 



 

použitie rozhrania 

Rozhranie Micro USB  

Nabíjanie 

13  

Použitie vonkajšieho napájacieho zdroja 

Pokiaľ je batéria nedostatočne nabitá alebo ak potrebujete dlhodobé napájanie, možno namiesto batérie prístroj napájať z vonkajšieho zdroja (zo sieťového adaptéra, z 
vozidla, z prenosného zdroja atď.). Teraz možno vykonávať nastavenie funkcií, fotografovanie aj ďalšie operácie. 

Pripojte zapnutý Action Cam káblom Micro USB k vonkajšiemu zdroju napájania. Po pripojení k vonkajšiemu zdroju napájania LCD displej zobrazí " ". 
 

Pripojte vypnutý Action Cam káblom Micro USB k vonkajšiemu zdroju napájania. Stlačením a pridržaním  zapnite prístroj. Po pripojení k vonkajšiemu zdroju napájania 

LCD displej zobrazí " ". 
 

Požiadavky na vonkajšie napájací zdroj: napätie 5 V, prúd 1 A. 
 

Ak je prístroj zapnutý a je vložená batéria, stlačením tlačidla ho vypnite a batérie sa začne nabíjať. 
 

Ak bol Action Cam pred vypnutím v režime prehrávania v slučke, automaticky sa zapne a začne nahrávať pri pripojení kábla Micro USB medzi Action Cam a 

napájací adaptér (alebo vonkajší napájací zdroj). (Napríklad: ak je Action Cam pripojený k napájaciemu zdroju vozidla, pri naštartovaní auta sa zapne a začne nahrávať. 

Navyše sa jednu minútu po vypnutí kľúča zapaľovania automaticky zastaví záznam a uloží so súbormi.) 

prenos dát 

Pomocou kábla Micro USB pripojte Action Cam k počítaču a skopírujte súbory z Action Cam do 

počítača. postup: 

1. Pomocou kábla Micro USB pripojte počítač (musí byť zapnutý) k Action Cam. Action Cam počas pripájania zobrazí "Connecting ..." a počítač action Cam automaticky 

 rozpozná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Na počítači otvorte priečinok Action Cam a skopírujte do počítača súbory z nej. Po dokončení prenosu bezpečne odpojte kábel USB postupom závislým na konkrétnom 
 počítadlu. 

3. Action Cam sa po odpojení kábla Micro USB automaticky vypne. 

 



Action Cam podporuje systémy Windows 8/7 a Mac OS X (V10.6.8 ~ V10.10). 

Ak je do Action Cam vložená pamäťová karta, budú načítané len súbory z pamäťovej karty. Ak chcete načítať súbory z vnútornej pamäte, vyberte pamäťovú kartu a až 

potom prístroj pripojte k počítaču. 

Zložka s názvom "SCN" je automaticky generovaná v pamäťovej karte v procese skladovania videa; prosím odstráňte tento priečinok po odstránení video súborov 

pre ušetrenie viac miesta na zariadení. 

Rozhranie Micro HDMI  

Action Cam dokáže prehrávať fotografie a videozáznamy na TV cez kábel Micro HDMI. 

Príprava: 

1. Káblom Micro HDMI (zakúpia sa samostatne) prepojte televízor zlučiteľný s HDMI a Action Cam (Action Cam aj TV musia byť zapnuté); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Action Cam zobrazí "Connecting ...". Po úspešnom pripojení sa na TV zobrazí súbory z vnútornej pamäte alebo pamäťovej karty. 

3. Stlačením tlačidla alebo prechádzajte súbory. 
 
4. Keď sa zobrazí video súbor, stlačením tlačidla začnite prehrávanie, stlačením tlač. prevíjajte späť, stlačením tlač. prevíjajte vpred a ďalším stlačením 

tlačidla pozastavte prehrávanie. 
 

Ak je Action Cam k TV pripojený vypnutý, zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla 

 



 

prílohy 

špecifikácie  
 

Vzhľad a technické parametre sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

 
 

Obrazový snímač 

Typ 1 / 2,33 "MOS 

Efektívny počet bodov 16,36 megapixelov 

Celkový počet bodov 17,52 megapixelov 

 
 
 
 
 

Objektív 

Ohnisková vzdialenosť 0,805 mm 

Prepočet na kinofilm (35 mm) 8,25 mm 

Svetelnosť F2.8 

Konštrukcia objektívu 9 prvkov v 7 skupinách 

Optický zoom Pevné ostrenie, 214 stupňov 

Rozsah ostrenia 50 cm až nekonečno 

Zábrana roztrasenia Elektronická stabilizácia obrazu 

 
 
 
 
 
 
 

Počet zaznamenávaných bodov 

 

Veľkosť fotografie 
10M: 3264 × 3264 (1: 1) 

5M: 2592 × 1944 (4: 3) 

2M: 1920 × 1080 (16: 9) 

 
 
 
 

Veľkosť videozáznamu 

1920 × 1080 (30fps) 

1440 × 1440 (30fps) 

1072 × 1072 (30fps) 

1072 × 1072 (30fps) (EIS) 

1280 × 960 (50fps) 

1280 × 960 (30fps) 

1280 × 720 (60fps) 

1280 × 720 (30fps) 

848 × 480 (60fps) 

Vysokorýchlostné videozáznam: 848 × 480 (120fps) 

 

Formát súboru 
Fotografie Exif 2.3 (JPEG) 

Videozáznam MP4 [obraz: H.264; zvuk: AAC (stereo)] 

Režimy Wi-Fi, Videozáznam, Fotografovanie, Prehrávanie v slučke, Časový priebeh, Sekvencia 
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Odolnosť proti vode Ekvivalent JIS / IEC IPX5 (telo) 

Odolnosť proti nárazom Pád z 2 m 

Odolnosť proti prachu Ekvivalent JIS / IEC (IP6X) 

Odolnosť proti mrazu -10 ° C 

Lcd 1,0palcový TN LCD 

Snímač polohy 2 osý 

Citlivosť iso Auto (100 až 800) 

Meranie expozície AE s umelou inteligenciou (AiAE) 

Riadenie expozície programová AE 

Sekvencia podporovaná 

Vyrovnanie bielej Automatické (AWB), Denné svetlo, Oblačno, Žiarivka, Pod vodou 

 

Záznamové média 
Vnútorná pamäť: Pribl. 8 MB 

Karta microSD / microSDHC (podpora až do 32 GB) [karta MMC nie je podporovaná] 

Jazyk Slovensky 

Rozhranie USB 2.0 (5pinové Micro USB), HDMI (Typ D) 

Wi-fi Podporované (802.11b / g / n) 

Nfc podporované 

Vzdialený hľadáčik Podporované (cez chytré zariadenia) 

Napájanie Nabíjateľná Li-ion batéria LB-080, 3.6 V 1250 mAh, nabíjanie v prístroji počas prevádzky 

Počet snímok (výkonnosť batérie) Pribl. 350 snímok (podľa noriem CIPA) Pribl. 160 min videa (@ 1080p / 30fps) 

Prevádzkové prostredie Teplota: -10 až 40 ° C, Vlhkosť: 0 až 90% 

Rozmery (š x v x h) Pribl. 41,1 × 50,0 × 52,1 mm (bez krytu skleneného objektívu) (podľa noriem CIPA) 

Hmotnosť Pribl. 103 g (iba telo) 
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Hlásenie a varovné správy  

 

správa popis čo robiť 

  
Príliš veľa súborov, ktoré môžu spomaľovať zapnutie prístroja. 

Po stlačení tlač. s cieľom fotografovať nie je z dôvodu príliš mnohých zložiek možný 

prístup k pamäťovej karte. 

 
 

Skopírujte súbory do počítača a potom ich z 

karty vymažte alebo kartu sformátujte. 

  

Pri zapnutí prístroja alebo stlačení tlač. prístroj zistil, že na pamäťovej karte nie je 

voľné miesto. 

 

Skopírujte súbory do počítača a potom ich z 

karty vymažte alebo kartu sformátujte. 

  

Pri zapnutí prístroja alebo stlačení tlač. prístroj zistil, že vo vnútornej pamäti nie je 
voľné 

miesto. 

Skopírujte súbory do počítača a potom ich z 

karty vymažte alebo kartu sformátujte. 

Použite pamäťovú kartu. 

  

Pamäťová karta nie je rozpoznaná ani po sformátovaní. 

Došlo k chybe pri čítaní pamäťovej karty. 

Fotografovanie alebo záznam videosekvencie je prerušené a nemožno pokračovať. 

 
 

Sformátujte pamäťovú kartu. 

  

Vnútorná pamäť nie je rozpoznaná ani po sformátovaní. 

Došlo k chybe pri čítaní vnútornej pamäte. 

Fotografovanie alebo záznam videosekvencie je prerušené a nemožno pokračovať. 

 
 

Naformátujte vnútornú pamäť. 

  
Ak k záznamu videozáznamu v rozlíšení HD a vyšším použijete kartu pomalší než 

Class 6, je rýchlosť záznamu nedostatočná a záznam sa zastaví. 

Príliš veľa súborov v zložke "SCN" pamäťovej karty. 

 
Použite pamäťovú kartu Class 6 alebo 

lepší. 

Sformátujte pamäťovú kartu. 

  

Ak sa vo vnútornej pamäti zlyhá Prehrávanie v slučke, rýchlosť zápisu sa zníži a 

záznam sa zastaví. 

 
 

Použite pamäťovú kartu. 
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správa popis čo robiť 

  
 
Spracovanie súboru (ukladanie, formátovanie atď.) Trvá dlhšie ako 2 s. 

 
 

Užívateľ nemusí robiť nič. 

  

Pripojenie k USB portu počítača. 

Pripojenie k zariadeniu HDMI. 

 

Táto obrazovka pri úspešnom pripojení 

zmizne. 

  

Pred automatickým vypnutím sa zobrazí varovanie pred vybitím batérie. 

Firmware nemožno pri nedostatočnom nabití batérie vykonať. 

 
 

Batériu nabite alebo nahraďte novou. 

  
 

Aktualizácie firmvéru. 

 

Užívateľ nemusí robiť nič. Prístroj sa po 

dokončenie aktualizácie automaticky vypne. 

  
 

Prístroj sa v prípade prílišného zvýšenia teploty batérie automaticky vypne. 

 

Po vypnutí prístroja batériu opatrne vyberte. 

Po vychladnutí bude batéria v poriadku. 
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Riešenie problémov  

 

problém možné príčiny riešenie 

 
 

Prístroj sa nezapne 

 

Batéria je vybitá. 

Batéria je nesprávne vložená. 

 

Nabite batériu. 

Inštalujte batériu podľa pokynov na nabíjanie v tomto 

návodu. 

 

Rozmazaný obraz 

 

Znečistený objektív alebo sklenený kryt objektívu. 

 

Očistite čistým, suchou handričkou, ktorá nepúšťa 

vlákna. 

 
 

Nepodarilo sa pripojiť Wi-Fi 

 
 

Zadané nesprávne heslo. 

 

Zadajte heslo znova. Ak ste heslo zmenili 

a zabudli, môžete ich obnoviť (prvotný heslo: 

12345678) 

 

Pomalé pripojenie Wi-Fi 

 

Príliš veľa súčasne spustených programov na 

šikovnom zariadení. 

 

Zatvorte nepotrebné programy na šikovnom 
zariadení. 
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Zvláštne príslušenstvo 
 
K SP-360 sú ponúkané rôzne položky príslušenstva. Balíčky príslušenstva sa líši podľa maloobchodník. Ďalšie príslušenstvo je možné zakúpiť samostatne cez miestnu 
podporu maloobchodu alebo nahttp://kodakpixpro.com.  

 

Pred použitím (najmä vo vode alebo pri namáhavých aktivitách) sa uistite, že je prístroj dobre upevnený, aby sa nestratil alebo nepoškodil. 

Pred použitím príslušenstva lepeného obojstrannou páskou sa uistite, že je lepená plocha čistá. Nečistoty, prach alebo mastnota môžu znížiť účinnosť lepidla. 

Akonáhle priľne, lepidlo sa veľmi ťažko odstraňuje. Zvážte preto vopred presnú polohu a uhol nalepenie. 

Po kompletnej montáži príslušenstva skontrolujte, či je skrutka s uťahovači rukoväťou v správnej polohe a dobre 

zaistený. V záujme ľahkej montáže umiestnite značky na základni a uťahovanie rukoväte proti sebe podľa obrázku. 

 
 
 
 
 
 
 

Matica predbežného utiahnutia 

Značka 

 

http://kodakpixpro.com./


Štandardné kryt: Na použitie s ďalším príslušenstvom, ak sa nevyžaduje vodotesnosť  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob inštalácie: 

1. Najprv vložte do spodnej časti štandardného krytu adaptér a potom utiahnite 2. Umiestnite Action Cam do štandardného krytu a stlačte aretáciu smerom dole, až 
skrutkou. sa zaistí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptér Nastavovacia skrutka Aretácia 

 



Vodotesný kryt: Na použitie s ďalším príslušenstvom pod vodou, v daždi, na pobreží alebo za iných okolností, kedy je požadovaná vodotesnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob inštalácie: 

1. Najprv vložte do spodnej časti vodotesného krytu adaptér a 2. Odstráňte z Action Cam sklenený kryt objektívu, vložte Action Cam do vodotesného krytu, vložte 
potom utiahnite skrutkou. sáčky proti zahmlievaniu a stlačte aretáciu smerom nadol, až sa zaistí. 

 

 

 

Sáčky proti 

zahmlievaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptér Nastavovacia skrutka Aretácia 
 
 
 

Pred použitím vo vlhku Action Cam najprv vložte do vodotesného krytu. Neprekračujte hĺbku ponoru 60 m (196 stôp). 
 

Sáčky proti zahmlievaniu pohlcujú vlhkosť. Pred použitím je vysušte (v rúre pri 80-85 ° C po dobu asi 5 minút). Každý sáčok proti zahmlievaniu možné použiť až 3-4x. 

 



Rovný lepiacej držiak: na uchytenie na skateboard alebo iný rovný predmetZakRiven lepiacej držiak: na uchytenie na prilbu alebo iný zakrivený 

predmet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob inštalácie: 

Existujú dva typy lepiacich držiakov: rovný a zakrivený. Môžete si vybrať podľa tvaru predmetu, na ktorý držiak 

lepíte. Oba typy sa upevní rovnako, ako príklad použijeme rovný lepiacej držiak. 

1. Lepicí držiak upevnite na vodotesný kryt ( 36 / 37). 

2. Jeden koniec lanka upevnite k lepiacemu držiaku a druhý k štandardnému alebo vodotesnému krytu. 3. Zmontujte 

adaptér, maticu predbežného utiahnutie a lepiace držiak podľa obrázku. Najprv pritlačte adaptér na lepiacu 

držiak a potom otočte a utiahnite maticu predbežného utiahnutia. 

4. Obojstrannú lepiacu vrstvu na spodnej strane lepiaceho držiaka pritlačte na predmet, ku ktorému držiak lepíte. 

Obojstranná lepiaca vrstva je len na jedno použitie. Po sloupnutí je nutné použiť novú. 
 
 
 
 

Obojstranná lepiaca vrstva 

 
 
 
 
 

adaptér 

matica 

predbežného 

utiahnutia 

lepiaca držiak 

 



Držiak na tyč: na upevnenie na riadidlá bicykla, sťažne a ďalšie rúrkové predmety 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob inštalácie: 
 

1. Zmontujte štandardné alebo vodotesný kryt. ( 36 / 37). 
2. Nastavte držiak sponou cez riadidlo a utiahnete skrutky. 

 
 
 

Spona na riadidlá 
 
 
 
 
 

skrutka 

3. Zmontujte adaptér, maticu predbežného utiahnutie a držiak na tyč podľa 

obrázku. 

 najprv přitlačte adaptér na držiak na riadidlá a potom otočte a utiahnite maticu 

predbežného utiahnutie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adaptér 

matica 

predbežného 

utiahnutia 

Spona na riadidlá  

 



Prísavka: na upevnenie na sklo auta (alebo na hladký povrch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob inštalácie: 

1. Zmontujte štandardné alebo vodotesný kryt ( 
 
36 / 37). 3. Prísavku aj sklo auta očistite a až potom upevnite prísavku na sklo. 

2. Zmontujte adaptér, maticu predbežného utiahnutie a prísavku podľa obrázka. najprv pritlačte 

 adaptér na prísavku a potom otočte a utiahnite maticu predbežného utiahnutia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

adaptér 

matica 

predbežného 

 utažení 
 
 

prísavka 

Stlačením rukoväte upevnite prísavku na sklo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rukoväť 

 



Držiak na prilbu s vetraním - A: na upevnenie na duté predmety, napr. Cyklistické prilby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob inštalácie: 

1. Umiestnite polohovacie výstupok držiaku na polohovacie otvor v Action Cam, 

potom  umiestnite skrutku na držiaku do závitu pre statív v Action Cam. Skrutku 

utiahnite mincí alebo podobným predmetom. 
 
 
 
3 

 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

2. Pásik narovnajte a potom oba konce prevlečte prilbou. Oba konce pásku prevlečte 

 sponou a potom zatlačíta na jazýček spony. 
 
 
 
 
 
 

spona 

pásik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jazýček spony 

 



Držiak na prilbu s vetraním - B: na upevnenie na duté predmety, napr. Cyklistické prilby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob inštalácie: 

1. Umiestnite polohovacie výstupok držiaku na polohovacie otvor v Action Cam, 

potom  umiste skrutku na držiaku do závitu pre statív v Action Cam. Utiahnite 

skrutku s vrúbkovaním.  

2. Pásik narovnajte a potom oba konce prevlečte prilbou. Oba konce pásku prevlečte 

 sponou a potom zatlačíte na jazýček spony. 
 
 
 
 
 
 

spona 

pásik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jazýček spony 

 



Držiak na náhlavnej opasok: na nosenie na hlave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob inštalácie: 

1. Zmontujte štandardné alebo vodotesný kryt ( 36 / 37). 

2. Vložte dolnú stranu štandardného alebo vodotesného krytu do držiaka a potom utiahnite nastavovaciu skrutku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nasaďte si opasok okolo hlavy a vhodne utiahnite. 

 



Lepiaca držiak na surfovaciu dosku: na lepenie na vybavenie pre vodné športy, napr. Surfovaciu dosku 
 
 
 
 
 
 
 

Rovná podpera (veľká) 

Rovná podpera (malá) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob inštalácie: 

1. Zmontujte vodotesný kryt ( 37). 

2.  Jeden koniec lanka upevnenie k rovnej podpere (malé) a druhý na vodotesné krytu. 

3.  zmontujte adaptér, maticu predbežného utiahnutie a rovno podperu (veľkú) podľa obrázku. najprv pritlačte 
adaptér na rovnú podperu (veľkú) a potom otočte a utiahnite maticu predbežného utiahnutia. 

4.  Přitlačte obojstrannú lepiacu vrstvu na dolnú stranu rovnej podpery (veľké) a upevnite rovno podperu 

(Malú) na predmet, ku ktorému upevňujete. 

Obojstranná lepiaca vrstva je len na jedno použitie. Po sloupnutí je nutné použiť novú. 
adaptér 

Matica predbežného 

utiahnutia 

Rovná podpera 

(veľká) 

 



Rýchla príchytka: vhodná na opasok alebo postroj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsob inštalácie: 

1. Umiestnite polohovacie výstupok rýchle príchytky na polohovacie otvor v Action Cam, potom umiestnite skrutku rýchle príchytky do závitu pre statív v Action Cam a utiahnite. 

2. Prichyťte na opasok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predĺžené rameno: 

každú sadu (okrem náhlavného držiaka) môžete rozšíriť o jedno či dve ramená zlepšujúce flexibilitu uhla upevnenie Action Cam. 

Podporované príslušenstvo: Rovný lepiaci držiak, Zakrivený lepiacej držiak, Držiak na tyč, Prísavka, Lepiaca držiak na surfovaciu 

dosku. 

 
 
 
 
 
 
 

predĺžené 

rameno  
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