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www.stablecam.com

Insta360 X3

Uživatelská příručka



2

POPIS PRODUKTU

Objektiv

Dotykový displej

Ovládání objektivu

Indikátor stavu

Tlačítko spouště

Mikrofon

Objektiv

Mikrofon

Kontrolka
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Mikrofon

USB-C port

Akumulátor

Mikrofon

Reproduktor

Vypínač

Akční tlačítko

1/4 stativový závit
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INFORMACE O PRODUKTU 

1. K nabíjení kamery používejte pouze originální kabel s 5V/3A síťovým adap-
térem pro zajištění dostatečné energie pro nabíjení. 

2. Vyjměte akumulátor z balení a vložte MicroSD kartu do kamery 
3. Umístěte akumulátor do prostoru pro baterii s šipkou směřující směrem k ob-

jektivu kamery. 

Před spuštěním 

Pozn.: 
1. Používejte MicroSD kartu třídy UHS-1 a V30 formátovanou do exFAT pro za-

jištění bezchybného natáčení. Maximální podporovaná kapacita MicroSD karty 
je 1 TB

2. Ujistěte se, že oranžové indikační značky jsou zakryté západkou, aby nebyla 
omezena vodotěsnost. 

X3 musí být před použitím aktivována. 

Před aktivací se ujistěte, že: 
• X3 je nabita na alespoň 10 % 
• Vaše mobilní zařízení je připojeno k internetu. 

Aktivace 

1. Stáhněte si aplikaci Insta360 na AppStore nebo Google Play. 
2. Zapněte kameru stiskem vypínače. 
3. Spusťte aplikaci Insta360. Stlačte žlutou ikonu kamery na konci strany. Zvolte 

zařízení ve vyskakovacím okně, které chcete připojit. Poté následujte in-
strukce v aplikaci pro dokončení připojení. Název vaší kamery je „X3 ******“, 
kde hvězdy značí poslední šestičíslí sériového čísla na krabici od vaší kamery. 
Prvotní připojení k X3 je nutné potvrdit na displeji kamery. 

4. Po úspěšném připojení kamery vyskočí pokyn k aktualizaci firmwaru, pokud je 
dostupná nová verze. Postupujte podle pokynů na displeji pro aktualizaci. Po 
aktualizaci postupujte podle instrukcí na kameře k dokončení aktivace. 

Postup 

OBSLUHA 

• Zapnutí kamery: pokud je kamera vypnutá, stiskem vypínače ji zapnete. 
• Zapnutí a vypnutí displeje: v pohotovostním režimu stiskněte vypínač pro 

zhasnutí nebo rozsvícení displeje. 
• Vypnutí kamery: v pohotovostním režimu stiskněte a držte vypínač po 2 se-

kundy pro vypnutí kamery. 
• Spuštění natáčení: v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko spouště pro vy-

focení nebo spuštění natáčení. Opětovný stisk natáčení vypne. Je-li kamera 
vypnutá stiskněte vypínač pro spuštění rychlého pořízení záznamu (QuickCap-

Pokyny k tlačítkům 
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ture), je-li tato funkce spuštěna. 
• Změna režimu záběru: v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko objektivu pro 

změnu režimu pořízení záběru. 
• Přednastavení režimu záběru: Stiskněte tlačítko akční tlačítko pro přednas-

tavení pořízení záběru. 

• Zapnutí kamery: pokud je kamera vypnutá, stiskem vypínače ji zapnete. 
• Zapnutí a vypnutí displeje: v pohotovostním režimu stiskněte vypínač pro 

zhasnutí nebo rozsvícení displeje. 
• Vypnutí kamery: v pohotovostním režimu stiskněte a držte vypínač po 2 se-

kundy pro vypnutí kamery. 

Obsluha dotykového displeje 

• Tlačítkem objektivu zvolíte mezi režimem 360 a režimem jednoho objektivu. 
• Dlouhé stlačení displeje v režimu 360 otevřete náhled, a potažením prstu po 

displeji lze nastavit pohledový úhel. 
• Stlačením ikony režimu pořízení záběru přepnete mezi režimy pořízení záběru. 
• Stlačením parametrů pořízení záběru vedle ikony lze zvolit rozlišení, počet 

snímků za sekundu a další parametry. 

Stlačení dotykového displeje 

• Potažení směrem dolů otevře menu zkratek 
• Potažení doleva nebo doprava uprostřed displeje přepne režim pořízení zábě-

ru 
• Potažení doprava od levého kraje displeje otevře album záběrů 
• Potažení doleva od pravého kraje otevře nastavení parametrů jako je ISO nebo 

vyvážení bílé 

Potažení prstu po displeji 

Stav úložného
prostoru SD karty

Režim pořízování 
záběrů

Parametry výstupu

Tlačítko objektivu

Režim vodotěsného
pouzdra

Stav baterie

Párování AirPods

Aktuální režim
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Menu zkratek 

Ikony Funkce

Zvuk upozornění Stlačením zapnete/vypnete zvuk upozornění. 

Kontrolka Stlačením zapnete/vypnete kontrolku. 

Nastavení zvuku Stlačením nastavíte režim zvuku na Směrové, Redukce 
šumu větru nebo Stereo.

Vibrace Stlačením zapnete/vypnete vibrace.

QuickCapture QuickCapture na zapnete/vypnete funkci QuickCapture.

AirPods QuickCapture se připojíte ke sluchátkům AirPods.

Režim vodotěsného 
pouzdra

QuickCapture zapnete/vypnete režim vodotěsného pou-
zdra. V tomto režimu je dotykový displej vypnutý; při vy-
pnutém režimu vodotěsného pouzdra je dotykový displej 
zapnutý.

Jas Stlačením nastavíte jas dotykové obrazovky.

Dálkový ovladač
Bluetooth

Stlačením se připojíte k Bluetooth dálkovému ovladači.

Ochranné kryty
objektivu

Bluetooth použijete efekty stabilizace a stitchování pro 
ochranné kryty objektivu.

Nastavení Stlačením vstoupíte do nabídky nastavení a provedete 
úpravy.

Kontrolka

Zvuk upozornění

Vibrace

QuickCapture
Režim vodotěsného pouzdra

Ochranné kryty objektivu

Nastavení

Nastavení zvuku

AirPods

Dálkový ovladač 
Bluetooth

Jas
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Zapnuto Svítí modře

Pohotovostní režim Svítí tyrkysově

Nabíjení, kamera je vypnuta Svítí červeně

Plně nabito, kamera je vypnuta Nesvítí

Natáčení Bliká červeně

Režim U-Disk Svítí tyrkysově

Aktualizace firmwaru Bliká modře

Chyba úložiště Bliká žlutě

Kontrolka 

Pozn.: svícení kontrolky lze vypnout v menu zkratek. 
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POUŽÍVÁNÍ VE VODĚ

1. Před používáním se ujistěte, že není porušená krytka USB portu, krytka baterie 
nebo její pryžové těsnění. Pokud se během užívání produktu vyskytnou problémy, 
či vzniknou nějaké nejasnosti, kontaktujte naše sevisní oddělení. Silné vibrace, 
otřesy nebo tlak na kameru mohou zhoršit účinnost vodotěsných prvků.

2. Před použitím ve vodě, v prašném prostředí nebo v písku se ujistěte, že jste řád-
ně  zavřeli všechny krytky. Při správném uzavření byste měli slyšet zvučné zacva- 
knutí, oranžové značky u zámků nesmí být vidět.

Oranžové
značky
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3. Při používání X3 ve vodě zamkněte dotykovou obra-
zovku, abyste předešli nežádoucímu stisknutí tlačítka.

4. Před zavřením se vždy pečlivě ujistěte, že na krytkách baterie a USB portu ne-
jsou žádné cizí předměty (písek, vlasy apod.). V takovém případě očistěte povrch 
měkkým, čistým hadříkem.

Gumové 
těsnění

Kryt USB portu

5. Jak zavřít krytku USB portu:
      Zatlačte krytku dovnitř.       Stlačte spodní část krytky a posuňte přezku směrem 
dolů tak, dokud zámek nezaklapne.     Krytka USB portu je správně uzavřena, jak-
mile zmizí oranžová značka. 
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7. Jak zavřít krytku baterie:
    Vložte baterii do zařízení tak, aby šipka NAHORU směřovala k objektivu foto- 
aparátu.      Stlačte střední část krytky (nikoliv přezky zámků), dokud zámky ne- 
zaklapnou. Krytka baterie je správně uzavřena, jakmile zmizí oranžové značky. 

6. Vložte micro SD kartu
(štítek SD karty by měl mířit směrem k dotykovému 
displeji)

Podporované micro SD karty:
Pro zajištění bezproblémového zápisu dat používejte 
micro SD karty exFAT se sběrnicí USH-I a rychlostní 
třídou V30 (nižší ani vyšší nepodporuje). Maximální 
podpora úložného prostoru je 1 TB.

8. Pokud chcete dosáhnout co nejlepších výsledků pod vodou, použijte oficiální 
podvodní pouzdro Insta360. Ačkoliv je kamera Insta360 X3 plně vodotěsná, kvalita 
videa může být pod vodou ovlivněna lomem světla.

9. Po každém použití ve vodě opatrně X3 očistěte a osušte měkkým hadříkem. Ne-
správné vysušení může vést k trvalému poškození fotoaparátu. Při použití ve slané 
vodě jej namočte na 15 minut do sladké vody a před osušením opláchněte vodou.
Než krytky otevřete, ujistěte se, že je X3 čistý a suchý.
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10. Abyste zachovali maximální životnost zvukového zařízení, po každém použití 
ve vodě X3 jemně protřepejte, osušte měkkým hadříkem a umístěte jej na suché, 
dobře větrané místo. Otvory pro mikrofon a reproduktor nechte vyschnout alespoň 
po dobu 24 hodin. K vysoušení nepoužívejte fén nebo jiné zahřívací zařízení, mohlo 
by dojít k poškození vnitřních voděodolných komponentů.

*Upozornění

Pečlivě si prosím přečtěte tyto pokyny. Při používání kamery a jejího příslušenství 
je nezbytné se seznámit s těmito pokyny.

Za provoz kamery a následky spojené s provozem kamery je plně odpovědný její 
uživatel. Výrobce kamery, Arashi Vision Inc., ani distributor STABLECAM s.r.o. nene-
sou žádnou odpovědnost za nesprávný provoz kamery, za škody vzniklé v souvis-
losti s provozem kamery, zranění, pokuty nebo jinou právní odpovědnost, přímou či 
nepřímou, vzniklou během provozu kamery nebo při používání jejího příslušenství.

Před každým použitím se ujistěte, že jsou kamera a její příslušenství v dobrém 
stavu a že správně pracují. Pokud jeví známky poškození, okamžitě ukončete jejich 
provoz.
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STABLECAM s.r.o.
Oficiální distributor Insta360 pro Českou a Slovenskou republiku

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.tech


