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*Foto je len orientačné. Farba sa môže líšiť v závislosti na modelovom prevedení. 
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ÚVODNÉ INFORMÁCIE 

Zakúpili ste si špičkovú športovú outdoorovú kameru s vysokým rozlíšením. Kamera má rad funkcií, 
napr.: robenie digitálneho videa, fotografií, spomalených záberov a prehrávanie už natočených videí. 
Batériu je možné z kamery vybrať. 

Kamera má tiež funkcie vhodné pre outdoorové športy a stráženie domova, a navyše je vysoko 
vodeodolná. Poslúži Vám teda takmer na akýkoľvek účel. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

1. Ide o technologicky zložitý výrobok. Dbajte na to, aby Vám nespadol, alebo doň neudrel iný 
objekt. 

2. Neodkladajte kameru v blízkosti objektov so silným magnetickým poľom, ako sú magnety 
alebo motorom poháňané stroje. Tiež kameru neumiestňujte blízko zdrojov silných rádiových 
vĺn. Silné magnetické pole môže spôsobiť nenapraviteľnú poruchu prístroja alebo poškodiť 
zvuk a obraz. 

3. Neodkladajte kameru v miestach s vysokými teplotami alebo na priamom slnku. 

4. Používajte Micro SD karty len od spoľahlivých výrobcov. 

5. Aby ste sa vyhli strate dát na Micro SD karte, neodkladajte ju v blízkosti objektov so silným 
magnetickým poľom. 

6. Ak sa počas nabíjania začne výrobok prehrievať, začne z neho stúpať dym alebo z neho bude 
vychádzať nezvyčajný zápach, okamžite ho odpojte z napájania. Vyhnete sa tak prípadnému 
požiaru. 

7. Uistite sa, že výrobok nabíjate na mieste, kde k nemu nemajú prístup deti. Mohlo by dôjsť k 
zásahu elektrickým prúdom. 

8. Výrobok skladujte v tienistých, suchých a chránených priestoroch. 

FUNKCIE 

 Vodeodolný kryt Vám umožní robiť zábery až 30 metrov pod vodou. Vodeodolnosť tiež 
poslúži, ak chcete zdokumentovať svoje počínanie pri vodných športoch. 

 Snímanie fotografií. 

 Spomalené zábery. 

 Maximálne rozlíšenie videa: 4K pri 30 fps, 1080 pixlov pri 60 fps. 

  Širokouhlý HD objektív so 170° záberom. 

 16 megapixlový HD objektív. 

 Nízka spotreba energie, so zapnutou Wi-Fi je možné používať až 90 minút. 

 Super HP dvojpalcový displej. 

 Vyberateľná batéria, ktorú možno ľahko vymeniť. 

 Je možné natáčať a nabíjať batériu súčasne. 

 Výstup vysokého rozlíšenia. 

 Podporuje 64GB pamäťovú kartu. 

 Video je možné natáčať v niekoľkých rozlíšeniach: 4K, 2.7K, 1080 pixlov, 720 pixlov. 

 Štandard pre kompresiu videa: H.264. 

 Rôzne druhy snímok: obyčajný, samospúšť, automatický, dráma snímku. 

 Rôzne druhy videí: obyčajné, slučka, Slow Motion. 
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ŠPECIFIKÁCIE 

LCD displej 2.0ʺ LTPS 

Objektív 170° A+ širokouhlý objektív s vysokým rozlíšením 

Jazyky menu Angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, 
taliančina, portugalčina, ruština, zjednodušená 
čínština, tradičná čínština, kórejčina, japončina 
atd. 

Nahrávanie videa 4k pri 30 fps / 2.7k pri 30 fps / 1920x1080 pri 60 
fps / 1920x1080 pri 30 fps / 1280x720 pri 120 fps 
/ 1280*720 pri 60 fsp / 1280*720 pri 30 fsp 

Formát videa MP4 

Formát video kompresia H.264 

Rozlíšenie fotografií 16 megapixlov / 12 megapixlov / 8 megapixlov / 5 
megapixlov / 2 megapixely 

Pamäťová karta Micro SD (trieda „Class 10“) 

Režim robenia fotografií Normálny, samospúšť, automatický, dráma 
snímok 

Režim nahrávania videa Normálny, slučka, Slow Motion 

Spomalené zábery 1080 megapixlov pri 60 fps, 720 megapixlov pri 
120 fps 

Frekvencia svetla 50 Hz, 60 Hz 

USB USB 2.0 

Adaptér 5V/1A 

Kapacita batérie 900 mAh 

Spotreba cca 400 mA pri 4.0 V 

Dĺžka nahraného videa 1080 megapixlov/cca 90 minút 

Doba nabíjania cca 2 hodiny 

Podporované operačné systémy Windows XP/7/8 SP3/Vista a Mac 10.5 a vyšší 

Veľkosť 59 x 41 x 29 mm 

Váha 44 g (bez batérie), 58 g (s batériou) 

Prevádzková teplota -10 °C ~ +55 °C 

Teplota skladovania -20 °C ~ +70 °C 

*fps – snímky za sekundu 

Poznámka: Vyhradzujeme si právo pozmeniť špecifikácie výrobku. Vždy sa riaďte údajmi konkrétneho 
výrobku. 
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POPIS VÝROBKU 
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ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA 

  
 

  

Vodeodolný kryt Držiak na bicykel Nadstavec 1 
Nadstavec na 

prilbu 
Zadný klip 

  
 

 
 

Popruhy na 
prichytenie 

Podložka (3M) Podpera 2 Dátový kábel Komutátor 

 

 

Manuál 

Aplikácia príslušenstva 

 

Nadstavec 
na prilbu 

Nadstavec 
1 

Dlhá podpera Vodeodolný kryt 
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Kamera  

 

Držiak na 
bicykel/dlhá 

násada 

Dlhá násada + 
podpera 3 

Vodeodolný kryt  

POUŽITIE 

1. Vložte Micro SD kartu 

Pozor: Používajte Micro SD karty len od spoľahlivých výrobcov. 

2. Vložte batériu 

a. Vysuňte kryt batérie. 

b. Vložte batériu do kamery podľa symbolov polarity vo vnútri. 

c. Vložte správny druh batérie - viď špecifikácia. 

d. Kryt batérie vráťte na miesto. 

3. Nabite batériu 

a. Pomocou USB kábla pripojte kameru k svojmu počítaču a nabite batériu. 

b. Možno nabíjať batériu a súčasne nahrávať video. 

c. Batériu možno nabíjať, aj keď je prístroj vypnutý. 

4. Ako zapnúť a vypnúť kameru 

Na 3 – 5 sekúnd stlačte tlačidlo Vypnúť/Zapnúť. Kameru takto buď zapnete alebo vypnete. Pri 
zapnutí sa rozsvieti displej. 

5. Ako zapnúť a vypnúť pripojenie k Wi-Fi 

a. Zapnutie pripojenia k Wi-Fi: Krátko stlačte tlačidlo Hore. LED svetlo sa rozsvieti na 
žlto. 

b. Vypnutie pripojenia k Wi-Fi: Krátko stlačte tlačidlo Hore. LED svetlo zhasne. 
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6. Zmena režimu 

Zapnite kameru a potom ešte raz krátko stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť. Môžete vyberať medzi 
režimami videa, fotografií a spomalených záberov, prehliadaním zhotovených snímok a 
nastavením. 

7. LED svetlo 

Ak je kamera pripravená na použitie, svieti svetlo na modro. 

Pripojenie k Wi-Fi: Ak sa pripája kamera k Wi-Fi, bliká LED svetlo na žlto. Ak prebehne 
pripojenie úspešne, žlté svetlo prestane blikať. Akonáhle kameru od Wi-Fi odpojíte, prestane 
svetlo svietiť. 

Nabíjanie batérie: Kým sa batéria nabíja, svetlo svieti na červeno. Akonáhle je batéria nabitá, 
svetlo sa vypne. 

8. Ako kameru používať 

a. Nastavenie videa 

Zvoľte režim videa, stlačte OK a začnite nahrávať. V priebehu nahrávania bude v spodnej 
časti displeja blikať červený bod. Ak nahrávanie ukončíte, bod zhasne. 

Režimy videa: normálny, slučka (2 minúty, 3 minúty, 5 minút), Slow Motion video (0,5 
sekundy, 1 sekunda, 2 sekundy, 5 sekúnd, 10 sekúnd, 30 sekúnd, 60 sekúnd). 

b. Nastavenie fotografií 

Zapnite kameru a vyberte fotografický režim. Potom môžete začať fotografovať tlačidlom 
OK. 

Režimy: normálny, samospúšť (3 sekundy, 5 sekúnd, 10 sekúnd, 20 sekúnd), automatický 
(3 sekundy, 10 sekúnd, 15 sekúnd, 20 sekúnd, 30 sekúnd), dráma snímku - zaberie 
niekoľko snímok naraz a potom z nich vytvorí jediný obraz znázorňujúci priebeh pohybu (3 
snímky za sekundu, 5 snímok za sekundu, 10 snímok za sekundu, 20 snímok za 
sekundu) 

c. Spomalené zábery 

Zapnite kameru a vyberte režim spomalených záberov. Stlačte OK a začnite nahrávať. V 
priebehu nahrávania bude v spodnej časti displeja blikať červený bod. Ak nahrávanie 
ukončíte, bod zhasne. 

Režimy: 1080 pixlov pri 60 fps, 720 pixlov pri 120 fps 

d. Zmazanie a prehrávanie 

Akonáhle ste s natáčaním hotový, použite dátový kábel a preveďte nahrané videá do 
svojho počítača. Dáta môžete tiež preniesť vybratím SD karty z kamery a pripojením k 
počítaču alebo čítačke pamäťových kariet. 

Zmazanie: V režime prezerania zachytených obrázkov, stlačte tlačidlo OK na 3 - 5 
sekúnd, čím daný súbor zmažete. 

9. Inštalácia aplikácie a použitie Wi-Fi 

Predtým, než zapnete Wi-Fi, si na svoj smart telefón nainštalujte aplikáciu „XDV". 

POZNÁMKA: Pre telefóny s Androidom nájdete aplikáciu na Google Play, pre iPhony na 
Apple Store. 

Pripojenie k Wi-Fi: 

a. Po zapnutí kamery stlačte tlačidlo Hore. Na displeji sa objaví „WIFI message" a LED 
svetlo začne blikať. 

b. Vo Wi-Fi nastavení svojho smart zariadenia sa pripojte k sieti s názvom začínajúcom 
„Action Cam". Zadajte heslo „1234567890". 

c. Otvorte „XDV" aplikáciu. Cez aplikáciu je možné používať Váš telefón alebo tablet 
namiesto displeja na kamere. 
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d. Inštalácia aplikácie: Aplikácia je kompatibilná s telefónmi s Androidom 4.1 alebo vyšším, 
alebo iOS 7.0 alebo vyšším. Inštalujte podľa pokynov na obrazovke. 

10. Aktualizácia softwaru 

Najskôr sa uistite, že je Váš mobilný telefón pripojený k internetu. Otvorte aplikáciu a pripojte 
sa ku kamere. Ak je k dispozícii nová verzia, budete automaticky upozornený. 

Tip: Ak sa kamera bude správať neobvykle, vyberte a znovu vložte batériu, prípadne ju vymeňte. 
Prístroj by mal potom fungovať obvyklým spôsobom. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 
veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 
kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie 
je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo 
dňa predaja zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa 
predaja zákazníkovi. 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

 zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi  

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškodením 

 opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

 neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahmi 

 nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi 

 nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie). 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným 
dokladom o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v 
predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia 
škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a 
nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, 
prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ 
nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
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vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  

 

Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 

 
 


