
UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD
SNAP G je prenosná gimbal kamera, ktorá kombinuje jednoduché použitie a funkčnosť.
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1. Prehľad základných informácií

1.1 Obsah balenia

1.1.1 Štandardné balenie

Užívateľský návod Pásik USB-C kábel

Hlavná jednotka Batéria Vrecko Feritové jadro

1.1.2 Príslušenstvo (predáva sa samostatne)

Mini statív / Mikrofón / Držiak na batoh / Nabíjačka batérií / ND filter / Ochranná fólia na LCD displej /  
Tvrdé ochranné puzdro (malé) / Tvrdé ochranné puzdro (veľké)

Navštívte stránku THINKWARE (http://thinkware.com), kde si môžete zakúpiť ďalšie zahrnuté položky a 
príslušenstvo.
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1.2 Popis

1.2.1 Hlavná jednotka (predný/zadný pohľad)

Kamera

Motor

Reproduktor

Spúšťacie tlačidlo

Montážny 
konektor M4

Držiak na popruh

LCD displej

LED status

Tlačidlo 
nahrávania

Joystick

Tlačidlo Režim/Zap.Vyp

Kryt na batériu

1.2.2 Hlavná jednotka (pohľad zboku)

Otáčací motor

Mikrofón

Krytka na USB/SD slote

USB-C port

Mikrofón

Port pre externý 
mikrofón

Slot pre micro SD karty
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1.2.3 Hlavná jednotka (pohľad zhora/zdola)

Naklápací motor

Tlačidlo na uvoľnenie 
krytu batérie

1/4” montážny konektor

1.3 Vybratie a vloženie pamäťovej karty

Pred vybratím pamäťovej karty sa uistite, že je produkt vypnutý. 
Jemne zatlačte na spodnú časť pamäťovej karty nechtom, aby 
ste ju uvoľnili, a potom ju vyberte.

Ak chcete vložiť pamäťovú kartu, otvorte kryt  SD na kartu, 
skontrolujte či je pamäťová karta v správnom smere a zatlačte 
ju do slotu, kým nebudete počuť kliknutie.

•	Pred vložením pamäťovej karty skontrolujte, či je v 
správnom smere. Slot produktu alebo pamäťová karta sa 
môžu poškodiť, ak sú vložené nesprávne.

•	Pamäťovú kartu pravidelne formátujte, aby ste predišli 
fragmentácii pamäťovej karty a chybám pri ukladaní.

•	Ďalšie informácie o odporúčaných kartách Micro SD nájdete 
na stránke http://www.thinkware.com/help.

•	Odporúčané Micro SD karty sa môžu zmeniť a SD karty od 
iných výrobcov ako THINKWARE nie sú zaručené, že budú 
správne fungovať.
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1.4 Vybratie a vloženie batérie

2

1

➌

•	Pre optimálny výkon používajte originálnu batériu SNAP G.

•	Výkon produktu môže byť obmedzený a výkon fotoaparátu 
nie je zaručený, ak nepoužívate originálnu batériu SNAP G. 
Ďalšie informácie o bezpečnosti a používaní batérie nájdete 
v Informačnej príručke o batérii.

1 Odstráňte kryt batérie stlačením tlačidla na uvoľnenie krytu 
batérie a vyberte batériu uchopením za drážky na oboch 
stranách batérie.

2 Vložte novú batériu správnym smerom.

Výrobok používa vymeniteľnú batériu. Pred použitím 
produktu sa uistite, že je kryt batérie uzavretý a utesnený.

1.5 Nabíjanie

1 Pripojte kameru k adaptéru s USB konektorom alebo k USB 
portu počítača pomocou priloženého kábla USB.

•	Pred prvým použitím kamery úplne nabite batériu.

•	Použite adaptér, ktorý podporuje 2A alebo viac. Pri 
použití určitých adaptérov sa kamera nemusí nabíjať.

•	Ak použijete iný ako dodaný kábel, produkt sa nemusí 
nabíjať.

2 Keď sa začne nabíjanie, LED indikátor sa rozsvieti na zeleno 
a po dokončení nabíjania LED indikátor zhasne.

•	Úplné nabitie batérie trvá 180 minút. (Pomocou nabíjačky 
SNAP G môžete nabíjať dve batérie súčasne.)

•	Pre najrýchlejšie nabíjanie produktu použite nabíjačku SNAP 
G (predáva sa samostatne). 

•	Čas nabíjania sa môže líšiť.

1.6 Zapnutie/vypnutie kamery
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Stlačením a podržaním tlačidla  kameru zapnete. Ak 
chcete produkt vypnúť, znova stlačte a podržte tlačidlo  .

Pri skladovaní alebo prenášaní produktu buďte opatrní, 
pretože napájanie sa môže zapnúť stlačením tlačidla.

Uvítací režim sa zapne, pri zapnutí produktu. Ak chcete 
vypnúť uvítací režim, zmeňte nastavenia v menu kamery.

1.7 Kontrola úrovne batérie
Zostávajúcu úroveň nabitia batérie je možné skontrolovať pomocou ikony batérie zobrazenej v pravej 
hornej časti LCD obrazovky.

•	Batéria vydrží 120 minút pri použití FHD @30FPS a 45 minút pri použití 4K @60FPS.

•	Odhadovaná výdrž batérie vychádza z vypnutého displeja LCD a výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od 
rozlíšenia a nastavení.  
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1.8 Bezpečnostné informácie pre správne použitie
Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné informácie, aby ste výrobok správne používali.

Prevádzka produktu

•	V prípade silného nárazu môže dôjsť k poruche produktu. 

•	Zabráňte kontaktu s pieskom a kvapalinou, aby ste chránili motory, senzory atď.

•	Aby sa predišlo poškodeniu v dôsledku vysokých teplôt počas používania, môže kamera prejsť do režimu 
ochrany proti prehriatiu a zastaviť nahrávanie 

•	Pred použitím produktu zatvorte kryt, aby sa do pamäťového slotu a portu USB nedostali cudzie predmety.

•	Dávajte pozor, aby sa do krytu batérie nedostali cudzie predmety.

•	Správna prevádzková teplota je 10 - 35 °C.

•	Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od prostredia používania produktu (napríklad nízka alebo vysoká 
teplota) a nastavení. 

Product management

•	Tento výrobok nie je vodeodolný. Výrobok čistite mäkkou handričkou bez použitia akejkoľvek tekutiny.

•	Cudzie predmety na šošovke fotoaparátu môžu prasknúť alebo inak poškodiť šošovku. 

•	Pri odstraňovaní cudzích predmetov z otvoru mikrofónu nepoužívajte špicaté predmety ani stlačený 
vzduch.

•	Výrobok uchovávajte v priloženom mäkkom vrecku.
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2. Používanie produktu

2.8.1 Prehľad na LCD displeji

2.8.2 Hlavné menu

Strom v hlavnom menu kamery je nasledovný.

Ponuka nastavení

Rýchle nastavenia
Al

bu
m

Prednastavené
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2.8.3 Používanie funkcii na LCD displeji

Príslušnú funkciu môžete použiť posunutím na LCD displeji v každom smere.

• Potiahnutie nahor: Prejdete do prednastaveného režimu.

• Potiahnutie prstom nadol: Prejdete na nastavenia.

• Potiahnutie doľava: Prejdete na rýchle nastavenia.

• Potiahnutie doprava: Presun na album.

Na obrazovku náhľadu sa môžete vrátiť potiahnutím na LCD 
displeji v opačnom smere.

2.8.4 Rozloženie obrazovky

Náhľad rozloženia obrazovky

Po zapnutí produktu sa na LCD displeji zobrazí náhľad kamery, režim nahrávania, úroveň nabitia batérie a 
informácie o micro SD karte.

➊ ➋ ➌

➎ ➏ ➐

➍

č. Popis

➊
Zobrazuje informácie o SD karte a jej stav.
(Odhadovaný čas nahrávania/Vložená karta SD/
Nedostatočná kapacita pamäte/Chyba)

➋ Zobrazuje stav Wi-Fi. 

➌ Zobrazuje stav batérie.

➍
Kliknutím na obrazovku ukáže/ skryje ikony na 
obrazovke.

➎
•	Zobrazuje aktuálne nastavený režim.
•	Dotykom zmeníte režim videa a fotografie. 

➏

•	Zobrazuje nastavenia aktuálne nastaveného 
režimu.

•	Potiahnutím alebo dotykom obrazovky prejdete na 
nastavenia. 

➐

Vo fotografickom režime
•	Dotykom nastavíte časovač.

V režime videa
•	Dotykom použijete režim záznam dynamického 

pohybu.
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Obrazovka rýchleho nastavenia

➊ ➋ ➌

➎ ➏➍

➐➐➐➐➐➐ ➑

Num Description

➊ Zapnutie/vypnutie Wi-Fi

➋
Zapnutie/vypnutie mriežky (zobrazenie mriežky na 
obrazovke)

➌ Systémové nastavenia

➍ jas LCD displeja

➎ Zapnutie/vypnutie pípania

➏ Nastavenia Gimbalu

➐
Prepnúť na celú obrazovku
(Prepnutie obrazovky náhľadu z 16:9 na celú 
obrazovku)

➑ Zapnutie/vypnutie živého vysielania 

Obrazovka ponuky rýchleho nastavenia Gimbalu 

➊

➋

➌

➎

➏

➍
č. Popis

➊ Nastavenia režimu Gimbal

➋ Prepnutie režimu sledovania

➌ Prepnutie predného/selfie režimu

➍ Podporuje

➎ Zapnutie/vypnutie FACE ID

➏ Zarovnanie Gimbalu na stred
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2.1 Používanie tlačidiel
V tabuľke nižšie nájdete informácie o používaní tlačidiel a joysticku.

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnite produkt.

Tlačidlo M

Joystick

Tlačidlo 
nahrávania

Spúšť

Tlačidlá

Tlačidlo
Obrazovka ukážky Nahrávanie

Krátke stlačenie Dlhé stlačenie Krátke stlačenie Dlhé stlačenie

Spustenie nahrávanie - Zastavenie nahrávania -

Prepínanie režimov 
foto/video Vypnutie - Zastavte nahrávanie a 

vypnite

Joystick

Vľavo Vpravo Hore Dolu

Presunutie pohľadu doľava Presunutie pohľadu doprava Presunutie pohľadu hore Presunutie pohľadu dolu

Spúšť

Pohyb Náhľad rozloženia obrazovky Nahrávanie

Držanie
Použite režim ovládania gimbalu nastavený používateľom
(vyberá sa z 5 režimov ovládania v nastaveniach gimbalu)

Stlačte dvakrát Zarovnanie Gimbalu na stred

Stlačte 3 krát Prepnutie predný/selfie režim

Spúšť + M tlačidlo Zmena režimu detailného snímania -

Spúšť  + Joystick hore Približovanie

Spúšť + Joystick dolů Vzdialovanie

•	Predvolený režim a režim gimbalu môžete zmeniť podržaním spúštača v nastaveniach.

•	Niektoré funkcie tlačidiel sa môžu zmeniť.
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2.2 Prehľad stavu LED indikátora a pípania

LED status

Popis LED

Zapnutie / Plné nabitie / Zastavenie nahrávania LED vypnutá 

Nahrávanie videa Červená LED pomaly bliká

Fotografovanie Červená LED raz blikne

Panoráma Červená LED zabliká raz za záber

Aktualizácia firmvéru/kalibrácia Červená LED rýchlo bliká

Nabíjanie Zelená LED svieti

Nahrávanie počas nabíjania
Striedavo bliká LED svetlozeleno a 

tmavozeleno

Bzučiak

Popis Bzučiak

Spustenie nahrávania videa 1 pípnutie

Zastavenie nahrávania videa 2 pípnutia

Fotografovanie 1 zvuk uzávierky

Kalibrácia 3 po sebe idúce pípnutia
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3. Prehľad funkcií SNAP G

3.1 Používanie režimu sledovania
Režim sledovania rozpoznáva tvár osoby a poskytuje rozšírené sledovanie inteligentného rozpoznávania aj 
pri pohyboch, ktoré často a rýchlo menia smer.

Po každom stlačení tlačidla  sa prepne v nasledujúcom poradí: Sledovanie > Sledovanie tváre > Vypnutie 
sledovania.

Režim sledovania

1 Potiahnutím doľava sa na obrazovke zobrazí rýchla ponuka potom zmeňte režim sledovania na režim AI 
sledovanie.

2 Režim rozpoznávania tváre sa spustí v režime AI 
sledovania. Keď sa rozpozná tvár sosoby, okolo 
jeho tváre sa vytvorí štvorcový biely okraj.

3 Ak kliknete na stred bieleho štvorca, zmení sa 
na žltý a spustí sa sledovanie. Keď sa spustí 
sledovanie, tváre iných ľudí nebudú rozpoznané.

Ak chcete zastaviť sledovanie, kliknite na 
okraj žltého štvorca.
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Aktívny režim sledovania 

Aktívny režim sledovania použite na sledovanie pohybujúcich sa alebo konkrétnych objektov v režime AI  
sledovania.

V režime AI sledovania dvakrát kliknite na konkrétny 
cieľ, ktorý chcete zaznamenať, potom sa vytvorí 
štvorec a spustí sa aktívny režim sledovania.

Ak chcete ukončiť sledovanie, dotknite sa okraja 
žltého štvorca.

3.2 Režim sledovania tváre 
Režim sledovania tváre rozpoznáva a sleduje tvár osoby.

Režim sledovania tváre

1 Potiahnutím doľava na obrazovke sa zobrazí rýchla ponuka následne zmeňte režim sledovania na 
režim sledovania tváre.

2 Režim nahrávania tváre sa spustí v režime 
sledovania tváre. Keď sa rozpozná tvár, okolo sa 
vytvorí biely štvorec.

3 Kliknutím do stredu bieleho štvorca sa zmení sa na 
žltý a spustí sa sledovanie.

Ak chcete ukončiť sledovanie, kliknite na okraj 
žltého štvorca.



Prehľad funkcií SNAP G

16

3.3 Používanie FACE ID
Akonáhle pridáte tváre ľudí do FACE ID, budú tváre automaticky rozpoznané a sledované na základe uhla 
kamery bez toho, aby ste museli vykonať akúkoľvek akciu.

Pridanie  FACE ID

1 Potiahnutím prstom doľava na obrazovke otvorte 
rýchlu ponuku gimbalu a potom kliknutím na FACE 
ID aktivujte funkciu.

2 Začnite zaznamenávať osobu, ktorú chcete pridať 
do FACE ID. Keď kamera rozpozná tvár, okolo 
tváre sa vytvorí biely štvorec a zobrazí sa ikona + 
v rámčeku.

3 Kliknite na ikonu + > Potvrdenie pridania FACE ID.

•	Kamera sleduje, kto má najvyššiu prioritu.

•	Môžete pridať až päť FACE ID.
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Prezeranie/odstránenie FACE ID

1 Kliknite na Nastavenia systému > Nastavenia nahrávania > FACE ID, prezeranie pridaných ľudí.

2 Kliknite na FACE ID, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknutím vpravo hore  odstráňte FACE ID.

3.4 Použitie režimu záznam dynamického pohybu 
Pomocou funkcie dynamického pohybu môžete určiť až 4 body nahrávania a pred nahrávaním nastaviť čas 
nahrávania.

Režim záznamu dynamického pohybu

1 Na obrazovke prezerania videa kliknite na ikonu ( ) > nastavenia pohybu.

2 Nastavte čas nahrávania. Dĺžka videa sa automaticky vypočíta a zobrazí na základe hodnoty 
nastavenia videa (rýchlosť, interval).

3 Po nastavení času nahrávania kliknite na ikonu ( ) vrátite sa do menu Nastavenia pohybu a potom 
kliknite ikonu ( ) v pravom hornom rohu, čím prejdete do Nastavenia trasy.

4 Pomocou joysticku vyberte štyri požadované body 
snímania (A-D) stlačením tlačidla + označte každý 
bod snímania.

5 Stlačte tlačidlo  kamera si uloží vybrané body.

•	Trasu je možné nastaviť až do 4 bodov (A/B/C/D).

•	kliknutím na ikonu Koniec na obrazovke sa ukončí výber a odstránia všetky informácie. Počas nahrávania sa 
všetky nastavené body zobrazujú na obrazovke.
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Nahrávanie v režime opakovania

Môžete nastaviť dva body snímania a snímať súvislé a opakované zábery v nastavených časových 
intervaloch. 

Pomocou joysticku vyberte dva body záznamu stlačením tlačidla +, vyberte Režim opakovania (im opakovania ( ) a 
stlačením tlačidla   potvrdíte výber.

Režim opakovania nemôžete použiť, ak nastavíte viac bodov ako dva.

3.5 Aktualizácia firmvéru
Pre optimálnu prevádzku kamery zabezpečte, aby bol firmvér aktuálny.

1 Navštívte stránku www.thinkware.com/support.

2 Uložte stiahnutý súbor na pamäťovú kartu.

3 Ak chcete spustiť aktualizáciu firmvéru, vložte pamäťovú kartu.

•	Ďalšie informácie o aktualizáciách produktu nájdete na stránke www.thinkware.com/support.
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4. Používanie aplikácie SNAP G 
Po pripojení produktu k aplikácii SNAP G môžete využívať rôzne funkcie produktu.

4.1 Sťahovanie aplikácie SNAP G

1 Na svojom smartfóne vyhľadajte aplikáciu SNAP G v obchode Google Play alebo Apple App Store 
alebo si aplikáciu stiahnite a nainštalujte naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu.

2 Otvorte nainštalovanú aplikáciu SNAP G.

3 Stlačte Pripojiť kameru, nájdite a pripojte sa k sieti Wi-Fi, ktorá začína SNAP G XXXXX (6-miestne 
číslo) na obrazovke nastavení Wi-Fi vášho smartfónu.

•	Heslo siete Wi-Fi je 12345678.

•	Informácie o Wi-Fi kamery môžete skontrolovať v ponuke nastavení pripojenia. 

4.2 Používanie živého vysielania
Na streamovanie stabilného vysielania a vysielania vo vysokom rozlíšení môžete použiť funkciu živého 
vysielania v aplikácii SNAP G.

Vysielanie naživo

1 Otvorte rýchlu ponuku, kliknutím na ikonu Wi-Fi 
zapnite Wi-Fi a pripojte kameru a aplikáciu SNAP 
G.
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2 Vyberte požadovanú platformu vysielania z 
ponuky Živé vysielanie alebo v ponuke nastavení 
domovskej obrazovky aplikácie a potom prejdite 
na nastavenia vysielania.

Podporované je aj živé vysielanie Twitch.

3 Prihláste sa do registrovaného alebo novoregistrovaného účtu pre každú vysielaciu platformu, 
nastavte rozlíšenie prenosu a kliknite na Streaming Settings Complete.

Ak chcete používať dáta mobilného hotspotu, najprv povoľte dáta hotspotu v nastaveniach Wi-Fi 
smartfónu a potom zadajte informácie o prístupovom bode hotspotu.

4 Po dokončení nastavenia streamovania sa do produktu prenesú informácie o nastavení a spojenie 
medzi aplikáciou a kamerou sa preruší.

5 Keď je spojenie medzi aplikáciou a produktom 
prerušené, otvorte rýchlu ponuku kamery a 
kliknite na ikonu živého vysielania, čím spustíte 
živé vysielanie.

Rýchle živé vysielanie

1 Potiahnutím nadol po obrazovke otvorte rýchlu 
ponuku a kliknite na ikonu živého vysielania čím 
spustíte živé vysielanie.

Táto funkcia je dostupná iba vtedy, 
keď sú uložené informácie o živom 
vysielaní. Ak chcete uložiť informácie o 
streamovaní, pripojte sa k živému vysielaniu 
prostredníctvom aplikácie.
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2 Ak živé vysielanie prebieha, v stavovom riadku sa 
zobrazí ikona vysielacej platformy.

Kamera sa pripojí k prístupovému bodu 
nastavenému v aplikácii. 

Pozrite si informácie o živom vysielaní

1 Potiahnutím nadol po obrazovke sa zobrazí rýchla 
ponuka potom kliknite na  > Nastavenia 
pripojenia > Živé vysielanie.

2 Skontrolujte AP SSID a heslo uložené v produkte.

Ak chcete zmeniť platformu vysielania, pripojte sa k novej platforme vysielania v aplikácii.
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5. Používanie nahrávacích režimov
Môžete skontrolovať náhľady každého režimu nahrávania a zmeniť nastavenia.

5.1 Používanie video režimov

Náhľad režimu videa

Názov predvoľby
(Video, low motion, 
Hyperlapse, Timelapse, 
SNV)

Rozlíšenie, Rám, Uhol 
pohľadu, Rýchlosť, Interval

Režim Popis

Video Nahráva videá s vysokým rozlíšením až 4K @60FPS.

Slow motion Vhodné pre rýchlo sa pohybujúce objekty, nahráva 4x pomalšie pri 120 FPS.

Timelapse Zaznamená krátke video z dlhotrvajúcej aktivity s video snímkami podľa nastavených intervalov.

Hyperlapse
Môžete nahrávať počas pohybu s video snímkami v nastavených intervaloch. Zaznamenáva dlhé 
hodiny aktivity v krátkych, dynamických videách.

SNV Nahráva s optimálnym jasom pri rozlíšení 4K @15FPS v extrémne slabých svetelných podmienkach.

Prepínanie režimov videa

Na obrazovke prednastavených nastavení potiahnite smerom doľava/doprava po obrazovke alebo kliknite 
na šípku a zmeňte režim videa. Môžete prepnúť 5 rôznych režimov videa (Video, slow motion, hyperlapse, 
timelapse, SNV).
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Nastavenia nahrávania videa

Ak chcete zmeniť nastavenie nahrávania na iné, kliknite na Upraviť.

Môžete nastaviť formát súboru, uhol pohľadu pri nahrávaní, teplotu farieb a jas obrazovky. 

Nastavenia videa

Nastavenie Možnosti nastavenia

Rozlíšenie/
rámček

1080p @24, 30, 60, 120fps
2.7K @24, 30, 60fps
4K @24, 30, 60fps

Formát 
súboru MP4/MOV

Uhol 
pohľadu

Wide/Linear/Narrow angle (4K @60fps 
linear/narrow angle nepodporuje, 4K 

@30fps nepodporuje narrow angle 2.7K 
@60fps linear/narrow angle nepodporuje)

Expozícia Auto/Manual

Vyváženie 
bielej

Auto/Sunlight/Cloudy/Incandescent/
Fluorescent/Custom

Nastavenia pohybu

Nastavenie Možnosti nastavenia

Rozlíšenie/
Rýchlosť

Rozlíšenie: 1080p
Rýchlosť: 4x

Formát 
súboru MP4/MOV

Uhol 
pohľadu

Wide/Linear/Narrow angle  
(4K narrow angle nepodporuje)

Expozícia Auto/Manual

Vyváženie 
bielej

Auto/Sunlight/Cloudy/Incandescent/
Fluorescent/Custom

Nastavenia časozberného snímania (Timelaps)

Nastavenie Možnosti nastavenia

Rozlíšenie/
Rýchlosť

Rozlíšenie: 1080p, 4K
Interval: 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 

Formát 
súboru Video/Photo + Video

Uhol 
pohľadu

Wide angle/linear/narrow angle (4K 
linear/non-narrow angle nepodporuje)

Expozícia Auto/Manual

Vyváženie 
bielej

Auto/Sunlight/Cloudy/Incandescent/
Fluorescent/Custom

Nastavenia časozberného snímania (Hyperlaps)

Nastavenie Možnosti nastavenia

Rozlíšenie/
Rýchlosť

Rozlíšenie: 1080p, 2.7K, 4K
Rýchlosť: 2x, 5x, 10x, 15x, 30x 

Formát 
súboru MP4/MOV

Uhol 
pohľadu

Wide angle/linear/narrow angle (4K 
linear/narrow angle nepodporuje)

Expozícia Auto/Manual

Vyváženie 
bielej

Auto/Sunlight/Cloudy/Incandescent/
Fluorescent/Custom

Nastavenia SNV

Nastavenie Možnosti nastavenia

Rozlíšenie/
rámček Rýchlosť: 4K @15fps

Formát súboru MP4/MOV

Uhol pohľadu Wide/Linear

Expozícia Auto

Vyváženie 
bielej Auto
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5.2 Používanie fotografických režimov 

Používanie fotografických režimov 

Názov predvoľby
(foto, panoráma)

Pomer obrazovky

Režim Popis

Foto Nasníma jeden 12-megapixelový obrázok.

Panoráma Nasníma viacero fotografií s nastaveným pomerom strán a uloží ich na úpravu do jednej fotografie.

Keď po prepojení aplikácie SNAP G a kamery vstúpite do albumu, panoramatické fotografie sa upravia do 
jednej fotografie.

Prepínanie fotografických režimov

Na obrazovke predvolených nastavení potiahnite prstom doľava alebo doprava a kliknite na šípku zmeníte 
tak režim fotografie. Môžete prepnúť do 2 rôznych fotografických režimov (Photo/Panorama).
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Nastavenie režimu fotografie

Ak chcete zmeniť prostredie nahrávania kliknite na ikonu upraviť.

Nastavenia fotografie 

Nastavenie Možnosti nastavenia

Pomer 
obrazovky 16:9, 4:3, 1:1

Formát súboru JPEG + RAW

Expozícia Auto
Manual

Vyváženie 
bielej

Auto, Sunlight, Cloudy, Incandescent, 
Fluorescent, Custom

Nastavenia panoramatickej fotografie

Nastavenie Možnosti nastavenia

Pomer 
obrazovky 180°, 360°, 3x3

Formát súboru JPEG + RAW

Expozícia Auto
Manual

Vyváženie 
bielej

Auto, Sunlight, Cloudy, Incandescent, 
Fluorescent, Custom

5.3 Nastavenie predvolieb
Môžete pridať predvoľby s často používanými nastaveniami v režime fotografie alebo videa.

1 Kliknite na ikonu + na obrazovke predvolieb 
fotografie alebo videa.

2 Vyberte požadovaný režim pre nastavenie 
predvoľby, a kliknutím na ikonu OK vytvorte 
predvoľbu.
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6. Nastavenie gimbalu
Nastavenie si môžete prispôsobiť pomocou ponuky nastavení Gimbal.

6.1 Nastavenie gimbalu
Potiahnutím prstom nadol na obrazovke otvorte rýchlu ponuku a potom kliknite na ikonu Nastavenia 
gimbalu a nastavte gimbal.

Ponuka 
nastavenia

Popis

Rýchlosť Gimbalu Nastavte rýchlosť gimbalu.

Citlivosť Gimbalu Nastavte citlivosť gimbalu.

Uvítací režim Zapnite/vypnite uvítací režim.

Kalibrácia Spustite kalibráciu gimbalu.

Gimbal režim

•	Predvolené: Vyberte požadovaný 
režim medzi Pan/Follow/FPV.

•	Spúšť: Vyberte požadovaný režim 
medzi Pan/Follow/FPV/Lock/None.

Reset Obnovte nastavenia gimbalu.

6.2 Použitie režimu gimbal
Môžete nastaviť a používať rôzne režimy gimbalu.

Režim Popis

Pan mode
Smer otáčania a nakláňania sú pevné a pohybujú sa podľa ľavého a pravého pohybu ruky 
používateľa.

Follow mode Smer otáčania je pevný a pohybuje sa podľa ľavého a pravého pohybu ruky užívateľa.

FPV mode Smery posúvania, otáčania a a nakláňania sa pohybujú na základe pohybu ruky používateľa.

Lock mode Smer otáčania a nakláňania sú zafixované v jednom smere.

None mode Produkt nemení žiadny režim gimbalu, kým držíte spúšť (zachováva predvolený režim gimbalu).
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7. Prezeranie albumu 
Potiahnutím prstom doprava na obrazovke ukážky otvorte album a prezrite si fotografie a videá.

7.1 Prezeranie súborov na obrazovke
Kliknutím na miniatúru súboru sa zobrazí na obrazovke.

Tlačidlo výberu súboru:
Vyberte, ak chcete súbor 
odstrániť.

Zobrazuje miniatúry 
súborov a informácie.

Zatvorí zoznam súborov a 
presunie sa na obrazovku 

ukážky.

Zobrazuje počet miniatúr (súborov).

7.2 Odstránenie súborov v albume
Súbory môžete vymazať jednotlivo/selektívne alebo všetky súbory pomocou tlačidla Výber súboru.

1 Kliknite na Výber súboru a následne na súbor, ktorý chcete odstrániť.

2 Kliknite na Odstrániť v pravej hornej časti obrazovky.

3 Vo vyskakovacom okne Delete file (Vymazať súbor) kliknite na Delete (Vymazať), aby ste odstránili 
vybraný súbor.
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8. Konfigurácia systémových nastavení
Potiahnutím prstom nadol na obrazovke otvorte rýchlu ponuku a potom kliknite na ikonu   > System 
Settings.

8.1 Nastavenie pripojenia

Wi-Fi

Ponuka nastavenia Popis

Používanie Wi-Fi Zapnutie/vypnutie Wi-Fi

Informácie o Wi-Fi Zobrazte informácie o aktuálne pripojenej sieti Wi-Fi.

Inicializácia Wi-Fi Inicializujte aktuálne pripojenú sieť Wi-Fi.

Vysielanie naživo

Zapnite alebo vypnite živé vysielanie a zobrazte informácie.

8.2 Nastavenie nahrávania
Ponuka nastavenia Popis

Rýchle snímanie Zapnutie/vypnutie režimu rýchleho snímania.

Hore nohami Otočte obrazovku hore nohami.

Nastavenia mikrofónu Nastavte kvalitu vstavaného mikrofónu.

Hlasitosť externého 
mikrofónu

Upravte hlasitosť externého mikrofónu.

Typ výstupu Vyberte typ výstupu.

FACE ID Spravujte zaregistrované FACE ID.
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8.3 Iné nastavenia
Ponuka nastavenia Popis

Automatické vypnutie Nastavte kameru tak, aby sa automaticky vypla po prekročení určeného času.

Automatické vypnutie LCD
Nastavte LCD displej kamery tak, aby sa automaticky vypol po prekročení zadaného 
času.

Dátum/Čas Nastavte dátum a čas.

Indikátor Zapnutie/vypnutie indikátora.

8.4 Systémové informácie
Ponuka nastavenia Popis

Jazyk
Vyberte požadovaný jazyk 한국어/English/中文/繁體中文/Español/Français/Deutsch/日
本語.

Formátovanie SD karty Naformátujte kartu SD.

Informácie o firmvéri Skontrolujte informácie o firmvéri.

Inicializácia systému Inicializujte všetky nastavenia produktu.

Certifikácia Skontrolujte stav certifikácie produktu.
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9. Technické údaje
Technické parametre:

Položka Parameter

Základné

Veľkosť 53 x 161.4 x 49.8mm

Hmotnosť 234g (s batériou)

Wi-Fi/Bluetooth Integrované

Výdrž používania Približne 2 hodiny (FHD 30 fps / LCD vypnutý)

Tlačidlá Nahrávanie / Napájanie (M) / Joystick / Spúšť

Montáž 1/4 uchytenie, uchytenie M4

Batéria

Typ Vymeniteľná líthiová batéria

Kapacita 2,000mAh

Napätie 3.7V

Doba nabíjania Približne 180 minút

LCD
Veľkosť 

obrazovky
2”

Gimbal

Pan mode Softvérom ovládaný uhol -45° až 245°

Tilt Softvérom ovládaný uhol -42° až 122°

Roll Softvérom ovládaný uhol ±45°

Gimbal mode Pan, Follow, FPV, Lock, None 

APP APP SNAP G
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Položka Parameter

Kamera

Senzor 1/2.3” CMOS / 12.3MP

Objektív FOV: 133.9° (diagonal) / F2.6

Maximálna 
veľkosť obrázka

4,056 x 3,040

Režim fotografie Photo/Panorama

Režim videa Video, Time lapse, Hyperlapse, Slow motion, Dynamic motion recording, SNV režim

Režim 
sledovania

Automatické sledovanie  FACE ID, AI sledovanie, sledovanie tváre, aktívne 
sledovanie

Rozlíšenie videa

[PAL] 
4K @50, 25, 24fps 
2.7K @50, 25, 24fps 
1920 x 1080p @100, 50, 25, 24fps

[NTSC] 
4K @60, 30, 24fps 
2.7K @60, 30, 24fps 
1920 x 1080p @120, 60, 30, 24fps

Pomer strán 
fotografie

16:9 / 4:3 / 1:1

Formát fotografie JPEG, RAW

Formát videa MOV, MP4

Pamäťová karta microSD card (až do 512 GB), Micro SDXC, UHC-I U3 class, Class10

Zvukový výstup 48 KHz AAC 
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