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Pred tým, ako začnete používať Rollei Actioncam 350, prečítajte si prosím
starostlivo tieto zásady bezpečného používania.
- Nepokúšajte sa telo kamery rozoberať alebo ho akokoľvek upravovať. Pokiaľ bude
kamera rozoberaná, zanikne jej záruka. Údržbu a opravy môže vykonávať len Rollei
servisné stredisko.
- Zabráňte kontaktu kamery s vodou a inými tekutinami (pokiaľ nie je vo vodotesnom
púzdre).
- Nemanipulujte s Rollei Actioncam 350 mokrými rukami (pokiaľ nie je vo
vodotesnom púzdre). To by mohlo spôsobiť pokazený kamery.
- Nabíjajte batériu cez micro USB konektor nabíjačky 5V (alebo portu počítača)
- Rollei Actioncam 350 nesmie byť používaná pri teplotách vyšších ako + 60 ℃ (140
℉), alebo nižších ako -15 ℃ (5 ℉).
- Chráňte Rollei Actioncam 350 pred pádom.
- Vyhnete sa kladenie ťažkých predmetov na Rollei Actioncam 350.
- Nevyhadzujte kameru do zmiešaného odpadu.

Popis kamery a ovládacích prvkov:
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ZAČÍNAME
Pre zapnutie: Stlačte tlačidlo Power / Mode.
Pre vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo Power / Mode.

PREHĽAD
Zapnite kameru a opakovane stlačte tlačidlo Power / Mode Tlačidlo pre prechádzanie
režimov a nastavenie kamery. Režimy sa objaví v nasledujúcom poradí:

NASTAVENIE
Stlačte tlačidlo Shutter / Select pre vstup do nastavenia menu. Stláčaním Power /
Mode pre prechádzanie možností a stlačte tlačidlo Shutter / Select pre výber
požadovanej možnosti. Alebo použite tlačidlá Up / Playback alebo Down / WiFi pre
prechádzanie možností.

Dátum v snímke: Vypnuté / dátum / Dátum a čas
Expozícia: + -2.0 / + - 1.7 / + - 1.3 / + - 1.0 / + - 0.7 / + - 0.3 / 0
Rozlíšenie fotografií: 12M / 8M / 5M / 4M
Sekvenčné fotenie: 3 fotografie
Kontinuálne fotenie: 2s / 3S / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s
Kontinuálne snímanie: On / Off
Frekvencia napätia osvetlenia: 50Hz / 60Hz / Auto
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Jazyk: Nemecky, anglicky, francúzsky, taliansky, španielsky, portugalský, finský,
dánsky, švédsky, nórsky, český, maďarský, holandský, slovenský, grécky.
Dátum a Čas: MM / DD / RR, DD / MM / RR, RR / MM / DD
Zvuky: Spúšť zapnúť / vypnúť, Zvuk spustenia kamery 1/2/3 / nič, Pípnutie zapnúť /
vypnúť Hlasitosť 0/1/2/3
Hore nohami: On / Off
Úsporný režim: Vyp / 1 min / 3 min / 5 min
Šetrič displeja: Off / 1 min / 3 min / 5 min
Formátovanie: Nie / Áno
Resetovať: Nie / Áno
verzia SW

REŽIM VIDEO
Pre záznam videa overte, či je kamera v režime videa. Ak sa ikona videa na
LCD displeji fotoaparátu nezobrazuje, opakovane stlačte tlačidlo Power / Mode, kým
sa neobjaví.
Začatie nahrávania:
Stlačte tlačidlo Shutter / Select. Kamera raz pípne a Kontrolka stavu bude blikať
počas nahrávania.
Zastavenie nahrávania:
Stlačte tlačidlo Shutter / Select. Kontrolka stavu prestane blikať a kamera raz pípne
na znamenie, že nahrávanie bolo ukončené.

Táto kamera automaticky prestane nahrávať, keď je batéria vybitá. Vaše video bude
uložené pred vypnutím kamery.

REŽIM FOTO
Ak chcete fotografovať, overte, že je kamera v režime fotografovania. Ak sa
ikona fotoaparátu na LCD displeji kamery nezobrazuje, stlačte opakovane tlačidlo
Power / Mode, kým sa neobjaví.
Ak chcete urobiť fotografii
Stlačte tlačidlo Shutter / Select. Fotoaparát vydá zvuk spúšte fotoaparátu.
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SÉRIOVÉ SNÍMANIE
Ak chcete zachytiť sériu fotografií, overte, že je fotoaparát v režime sériového
snímania fotografií. Ak sa ikona sekvenčného snímania na LCD displeji kamery
nezobrazuje, stlačte opakovane tlačidlo Power / Mode, kým sa neobjaví. V sériovom
režime snímania fotografovania Váš fotoaparát vytvorí 3 snímky za 1,5 sekundy.
Ak chcete urobiť sériu fotografií:
Stlačte tlačidlo Shutter / Select. Fotoaparát vydá zvuk spúšte fotoaparátu.

ČASOSBERNÝ REŽIM
Ak chcete zachytiť časozberné fotografie, overte, že je zapnuté kontinuálne
snímanie a fotoaparát je v Časozbernom režime. Ak sa ikona časozberného
snímania na LCD displeji kamery nezobrazuje, stlačte opakovane tlačidlo Power /
Mode, kým sa neobjaví. V režime časozberného snímania fotoaparát zachytí sériu
fotografií v 2, 3, 5, 10, 20, 30 alebo 60 sekundových intervaloch
Spustenie časozberného záznamu:
Stlačte tlačidlo Shutter / Select. Fotoaparát začne odpočítavanie a vydá zvuk spúšte
zakaždým vytvoreným snímkom.

RÝCHLY REŽIM

Pre vstup do menu Rýchly režim:
1. Skontrolujte, či je kamera v režime fotografovania.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Shutter / Select na tri sekundy.
3. Stláčaním Power / Mode pre prechádzanie režimov fotoaparátu.
4. Stlačte tlačidlo Shutter / Select.
5. Pre opustenie držte stlačené tlačidlo Shutter / Select na tri sekundy
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PREHRÁVANIE VIDEA A FOTOGRAFIÍ
Pre vstup do menu prehrávania:
1. Skontrolujte, či je kamera v režime fotografovania.
2. Stlačte tlačidlo Up / Playback pre vstup do menu prehrávania.
3. Stláčaním Power / Mode pre prechádzanie videí a fotografií.
4. Stlačte tlačidlo Shutter / Select pre výber požadovanej možnosti.
5. Použite tlačidlá Up / Playback alebo Down / WiFi pre prechádzanie možností.
6. Stlačte tlačidlo Shutter / Select.
7. Pre návrat do menu prehrávania stlačte Power / Mode.
8. Pre opustenie držte stlačené tlačidlo Up / Playback po dobu dvoch sekúnd.
9. Stlačte a podržte tlačidlo Up po dobu 5s pre vymazanie fotografie / videá.
UKLADANIE / microSD KARTY
Táto kamera je kompatibilná so 8GB, 16GB a 32GB pamäťovými kartami microSD,
microSDHC, a microSDXC. Je nutné používať microSD kartu s rýchlosťou Class 10.
Pre maximálnu spoľahlivosť pri aktivitách s vysokými vibráciami odporúčame
používať kvalitné a značkové karty.

BATÉRIE
Nabíjanie batérie:
1. Pripojte kameru k počítaču alebo zdroju s USB portom.
2. Po dobu nabíjania batérie bude svietiť kontrolka nabíjania.
3. Kontrolka zhasne, keď je batéria plne nabitá.
* Doba nabíjania: 3,5 hodiny

APLIKÁCIA KAMERA
Aplikácia Rollei 350 umožňuje ovládať kameru na diaľku pomocou chytrého telefónu
alebo tabletu.
Funkcie zahŕňajú plnú kontrolu kamery, živý náhľad, prehrávanie fotografií, zdieľanie
vybraného obsahu a ďalšie.
1. Stiahnite aplikáciu Rollei 350 do smartphonu alebo tabletu na Google Play alebo
Apple App Store.
2. Stlačte tlačidlo Power / Mode tlačidlo pre ZAPNUTIE fotoaparátu.
3. Uistite sa, že je kamera v režime fotoaparátu.
4. Stlačte tlačidlo Down / WiFi pre zapnutie Wi-Fi *.
5. V nastavení WiFi vo smartphonu alebo tabletu sa pripojte k sieti s názvom "Rollei
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AC350", nasledované radom čísel.
6. Zadajte heslo "1234567890".
7. Otvorte aplikáciu Rollei 350 na smartphonu alebo tabletu.
* Stlačte a podržte tlačidlo Down / WiFi na tri sekundy pre VYPNUTIA WiFi.
Aplikácia Rollei 350 je kompatibilný s nižšie uvedenými chytrými telefónmi a tablety.

Pre Apple iOS
* IPhone 5, 5S, 6 (Plus) a 6S (Plus) (iOS9)
* IPad Air & Mini (iOS9)

Pre Android:
* Android 4X Quad-core zariadenia
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OBSAH BALENIA
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