Елементи керування

X-sport C19
Action камера

Посібник користувача

Аксесуари

Способи кріплення
Використовуй комплектні фіксатори для кріплення камери
у будь-яких умовах та на будь-яких поверхнях:
на шоломі, на велосипеді, штативі та будь-де

Мікрофон
Водонепроникний
бокс

Вело-кріплення

Кліпса
з фіксатором

Фронтальне кріплення

Слот microSD

Індикатор стану
Кнопка
живлення\режиму

Порт
micro USB

Кріплення на штатив

Шарнірне кріплення 1 Шарнірне кріплення 2 Шарнірне кріплення 3

Індикатор заряду

Перехідне
шарнірне
кріплення

Базове кріплення

Кліпса

Платформа для шолому

Кнопка
Затвор\ОК

Динамік

Гнучкі фіксатори

Батарея

Ганчірка для лінзи

Стяжки

Кнопка
точки доступу
LCD екран

Зарядний пристрій

1050 mAh

3840x2160

Водонепроникний бокс
- до 30м, у комплекті

USB кабель

Тривалий
час роботи

Швидкий старт
Привіт

Запис відео

Вітаю із твоєю новою камерою! Це керівництво допоможе тобі швидко ознайомитись з
основами для зберігання найяскравіших
моментів твого життя!
Увімкни камеру: натисни кнопку

Натисни та утримуй кнопку
вимкнути камеру

Зйомка фото
Серія послідовних фото (3)
Покадрова зйомка, через встановлені
інтервали.
Використовуй для прискореного відео

Перегляд відзнятого
відео та фото
, щоб

Налаштування режимів
та інші налаштування

Налаштування
Огляд меню
Увімкни камеру та натискай кнопку
для переходу по режимах зйомки та
пунктах меню. Режими йдуть у наступному
порядку:

Натискай кнопку
, дійди
до налаштувань та увійди в меню кнопкою
. Переміщайся по пунктах кнопкою
, обирай опції кнопкою
до попереднього меню кнопкою

Відео

Фото

Серійна зйомка

Покадрова зйомка

Перегляд відео,
фото, налаштування

, та виходь

Доступні налаштування
Формат відео:
4K (15/10fps); 2,7K (24/15fps); 1080p (60/30fps)

1080p 60fps

1080p 30fps

хвилин

хвилин

хвилин

хвилин

хвилин

хвилин

4K (15/10fps)
2,7K (24/15fps)

Циклічний запис: увімк\вимк (4К та 2,7К не підтр)
Показ. дату: Вимк\Дата\Дата та час
Експозиція: від +-2.0 до +-0.3
Формат фото: 12М/8М/5М/2М
Покадрова зйомка: від 2 до 60сек
Циклічна покадрова: увімк\вимк
Частота: 50hz/60hz/авто
Мови: багатомовний інтерфейс
Дата\час: ММ/ДД/РР, ДД/ММ/РР, РР/ММ/ДД
Звук: Затвор(увімк\вимк); звук вмикання; гучність
сигналу
Переворот екрану: увімк\вимк
Скринсейвер: 1/3/5хв
Економія заряду:1/3/5хв
Формат: Так\Ні
Ресет: Так\Ні
Версія: версія ПЗ

Режим відео-зйомки

Режим фото-зйомки

Перед зйомкою переконайся, що камера - в
режимі відео:
Якщо ні, перейди до режиму відео за
допомогою кнопки .

Перед зйомкою переконайся, що камера - в
режимі фото:
Якщо ні, перейди до режиму фото за
допомогою кнопки .

Почни запис кнопкою
. При цьому
камера видає одиночний сигнал, та індикатор стану починає блимати.
Заверши запис кнопкою
. При цьому
камера видає одиночний сигнал, та індикатор стану перестає блимати, що означає
завершення запису. Камера автоматично
припинить запис, якщо батарея розряджена. Запис в цьому випадку автоматично
зберігається перед вимкненням камери.

Зроби знімок: Натисни
. Камера
зробить фото та відтворить звук затвора.

Серія фото
В цьому режимі камера робить 3 послідовних фото за 1.5 секунди. Це може допомогти
тобі вхопити надзвичайний момент.

Покадрова зйомка
Цей режим дозволяє знімати покадрово, із
встановленою (від 2 до 60 сек) паузою між
фото. Для цього треба увімкнути у налаштуваннях опцію Покадрова цикл. та перейти
до режиму покадрової зйомки.
Вимкнувши опцію Покадрова цикл., можна
в режимі покадрової зйомки зробити 1 фото
з відтермінуванням в 2-60 секунд.
Почни зйомку: Натисни
. Камера
починає зворотній відлік та відтворює звук
затвору кожного разу, коли робить фото.

Заряди батарею:
- Підключи камеру USB кабелем до зарядного пристрою
- Перевір, що індикатор заряду увімкнувся
- Дочекайся відключення індикатору
заряду - це означає, що батарея заряджена.
NB! Зарядження зазвичай триває 5 годин.

1. Завантаж Ez iCam на свій смартфон з
Google Play чи з Apple App Store.
2. Увімкни камеру.
3. Перевір, що камера - в режимі зйомки.
4. Натисни кнопку
*

Застосунок Ez iCam дозволяє керувати
камерою зі смартфона чи планшету з
операційними системами iOS чи Android.
Застосунок дозволяє повністю контролювати камеру, відтворює зображення з камери
в реальному часі, дозволяє переглянути
зроблені записи та поділитися ними з
друзями.

3. Використовуй кнопку
опціях перегляду

для переходу по

4. Активуй опцію кнопкою
5. Використовуй кнопку
ня до попереднього меню.

для повернен-

Картки пам’яті

Застосунок доступний для:
Apple iOs:
iPhone 5, 5S, 6(plus), SE, 6S(PLUS); iPad Air,
iPad Mini
Android:
від Android 4x, чотириядерні та вище.

5. В налаштуваннях Wi-Fi смартфона знайди
мережу,
назва
якої
починається
з
‘’ICAM-H2(R)’’.
6. Введи пароль ‘’1234567890’’.
7. Зайди в Ez iCam на смартфоні або
планшеті.
* Утримуй кнопку
не менше 3х секунд,
щоб вимкнути Wi-Fi камери.

Ez iCam

2. Увійди у режим кнопкою

Ця камера сумісна із картками пам’яті на 16GB
та 32GB, microSD, microSDHS, microSDXC.
Використовуй microSD не менше 10 класу
швидкості.
Радимо використовувати брендові картки,
щоб запобігти проблем із записом відео та
фото.

Перед зйомкою переконайся, що камера - в
режимі серії фото:
Якщо ні, перейди до режиму серії за
допомогою кнопки .

Зроби знімок: Натисни
. Камера
зробить 3 фото та відтворить звук затвора.

Батарея

Відтворення
Цей режим дозволяє переглянути відзняті
відео прямо на камері.
1. Перейди у режим відтворення кнопкою

Сумісніть
Деякі функції можуть бути недоступні у
деяких смартфонах.
Відтворення контенту, доступ до карти
пам’яті можуть виявитися заблокованими.

Зроблено в КНР для Sigma mobile

