
Návod k použití Action Camcorder 

Popis produktu: 

 

1. Slot na paměťovou kartu 5. Mikrofon  9. LCD obrazovka 

2. Reset   6. Spoušť  10. Pracovní kontrolka 

3. USB port   7. Mode  11. Kontrolka nabíjení 

4. Power   8. Objektiv  12. Očko na poutko 

 

Nabíjení 
Připojte kameru do počítače pomocí USB kabelu. Kontrolka nabíjení se rozsvítí a po nabití zhasne. 

Předpokládaná doba nabíjení je 2 – 4 hodiny. 

Zapnutí a vypnutí 
Zapnutí – stiskněte a držte tlačítko „Power“ cca 3 sekundy. 

Vypnutí – stiskněte tlačítko „Power“. 

Automatické vypnutí – pokud je kamera v nečinnosti, automaticky se po 5 minutách vypne, aby šetřila 

energii. 

Vypnutí přístroje v případě nedostatku energie – Pokud je baterie téměř vybitá, na obrazovce se 

zobrazí ikona. Kameru nechte nabít. Pokud červená kontrolka bliká, kamera se automaticky vypne.  

Přepínání mezi režimy 
Tato kamera má tři různé režimy – Režim focení, režim nahrávání videa a režim autokamery (nahrávání 

v 5 minutové smyčce). Režimy můžete měnit po spuštění tlačítkem „Mode“. 

Světelný indikátor 
Busy – světýlko svítí, pokud kamera pracuje (nahrávání, focení,…) 

Charge – Když kontrolka svítí delší dobu, kameru nabijte. 



Režim nahrávání videa 
Tlačítkem „Mode“ přepněte do režimu nahrávání videa, stisknutím tlačítka „Spoušť“ nebo kliknutím na 

střed obrazovky začne kamera nahrávat. Opětovným stisknutím „Spouště“ se nahrávání zastaví nebo 

se zastaví automaticky, pokud je plná paměťová karta nebo je kamera vybitá. 

Na obrazovce můžete dále vidět zbývající čas nahrávání, nastavit velikost videa, přiblížení a oddálení, 

stav digitálního zoomu, stav baterie a na obrazovce vpravo dole můžete přepnout do režimu prohlížení.  

Režim fotografování 
Tlačítkem „Mode“ přepněte do režimu fotografování, stisknutím tlačítka „Spoušť“ nebo kliknutím na 

střed obrazovky můžete pořizovat fotografie. 

Na obrazovce můžete vidět vlevo nahoře počet vytvořených fotografií/a kolik jich ještě může být 

pořízeno. Vpravo nahoře můžete změnit velikost obrázku. Dále můžete přiblížit a oddálit a vpravo dole 

můžete přepnout do režimu prohlížení fotografií. 

Režim kamery do auta 
Tlačítkem „Mode“ přepněte do režimu kamery do auta, stisknutím tlačítka „Spoušť“ nebo kliknutím na 

střed obrazovky můžete začít nahrávat. Kamera bude nahrávat ve smyčce, každých 5 minut začne nové 

video. Když bude paměťová karta plná, první video bude smazáno, aby se uvolnilo místo. 

Na obrazovce vidíte, jak dlouho může ještě kamera nahrávat, stav baterie, lze měnit velikost videa, 

přiblížit a oddálit, a přepnout do režimu prohlížení videí. 

Kvůli úspoře energie se displej po určité době vypne (nahrávání ale pokračuje), stisknutím tlačítka 

„power“ displej znovu zapnete. 

Režim přehrávání 
Po zapnutí přístroje a vybrání určitého režimu, můžete přepnout do režimu přehrávání kliknutím na 

ikonku na obrazovce vpravo dole. 

Šipkami na obrazovce můžete přepínat mezi jednotlivými soubory, kliknutím na ikonu popelnice vlevo 

dole můžete soubor smazat, kliknutím na šipku dole uprostřed přehrajete video a kliknutím na ikonu 

vpravo dole se vrátíte zpět do režimu nahrávání. 

Připojení k počítači 
Kamera je vybavena funkcí plug and play. Připojte kameru pomocí USB kabelu k počítači. 

Připojené zařízení najdete v „Tento počítač“ a soubory (videa, fotografie) jsou uložené ve složce 

I:/DCIM/100MEDIA a soubory z kamery do auta jsou ve složce I:/DCIM/RECORDER. 

 

 

 

 

 

 


