
1. Po vložení karty se kontrolka rozsvítí zeleně. Pokud kartu    
 nevložíte, bliká i červeně.

2. Po pořizování fotografií stiskněte krátce tlačítko Foto/Video (obr.  
 4)  na vysílači. Kontrolka na kameře jednou problikne červeně a  
 bude nadále svítit zeleně. Pro pořizování dalších fotografií   
 opakujte tento krok.

3. Chcete-li pořídit videozáznam, stiskněte a podržte tlačítko 3. Chcete-li pořídit videozáznam, stiskněte a podržte tlačítko    
 Foto/Video na vysílači po dobu 3 vteřin (obr. 4). Kontrolka na   
 vysílači začne svítit červeně. Pro ukončení nahrávání opět   
 podržte stejné tlačítko po dobu 3 vteřin (obr.4). Kontrolka kamery  
 se opět rozsvítí zeleně.

4. V případě, že je paměťová karta plná, ukončí se záznam a kon4. V případě, že je paměťová karta plná, ukončí se záznam a kon 
 trolka se automaticky přepne ze zelené na červenou. Pokud si   
 chcete záznamy ponechat, přehraje je na svůj počítač, následně  
 je odstraňte a pak kartu opět vložte do kamery. Můžete     
 pokračovat v pořizování foto/video.

5. TF kartu s přibalenou USB čtečkou můžete používat jako flash   
 disk.

6. Záznamy naleznete v adresáři 100DSCIM ve formátu JPG a AVI, 6. Záznamy naleznete v adresáři 100DSCIM ve formátu JPG a AVI,  
 které lze přehrát běžnými programy.

-  Pokud není vaše PC vybaveno žádným multimediálním   
 přehrávačem, doporučujeme např. QuickTime nebo VLC   
 player. Pokud se vám nepodaří soubor spustit, vyhledejte   
 pomoc na internetu.

- -  Kamera nenahrává zvuk, pouze pořizuje foto nebo video   
 záznamy

-  Micro TF karta vkládejte měděným štítkem s orientací podle  
 obrázku 7.

Doplňky

čočka

ČTEČKA KARET SD KARTA

Připevněte nosník kamery k základně dronu 
a zajistěte pomocí šroubováku. Silikonové 
silentbloky vložte do otvoru nosníku pomocí 
tupého předmětu, ostrým byste mohli silikon 
přetrhnout. Poté připojte 4-pinový konektor 
(obr. 1-3).
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INSTALACE A PROVOZ
KAMERY

POSTUP INSTALACE KAMERY

KOMPONENTY A FUNGOVÁNÍ KAMERY


