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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Manuál si přečtěte ještě před prvním použitím výrobku. 

• Neprovádějte neschválené modifikace. 

• Chraňte před otřesy a před případnými pády na zem. 

• Zařízení neukládejte blízko silných magnetických polí nebo motorů s magnetickým pohonem. 
Držte mimo silné rádiové vlny. Silné magnetické pole může zařízení permanentně zničit, 
poškodit obraz nebo zvuk. 

• Neukládejte kameru v místech s vysokými teplotami nebo na přímém slunci. 

• Abyste se vyhnuli ztrátě dat, udržujte zařízení mimo silné magnetické pole. 

• Jestliže se během nabíjení začne výrobek přehřívat, začne z něj stoupat kouř nebo z něj bude 
vycházet nezvyklý zápach, okamžitě jej odpojte z napájení. Vyhnete se tak případnému 
požáru. 

• Ujistěte se, že výrobek nabíjíte na místě, kde k němu nemají přístup děti. Mohlo by dojít k 
zásahu elektrickým proudem. 

• Výrobek skladujte ve stinných, suchých a chráněných prostorách. 

• V souladu s uvedenými normami: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, 
EMS: EN 55024:2010+A1:2015+A1:2015, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-
3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 
61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004 

POPIS 

 

1 Micro USB port 

2 Tlačítko pro zapnutí baterie 

3 Čočky 

4 Tlačítko pro nahrávání 

5 Tlačítko pro pořízení snímku 

6 Navigační tlačítko nahoru 

7 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení 

8 Tlačítko pro potvrzení / WIFI 

9 Navigační tlačítko dolů 

10 LCD displej 

11 Modré světlo indikuje že zařízení pracuje, červené světlo indikuje nabíjení 
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12 Reproduktor 

13 Mikrofon 

14 Slot pro micro SD kartu 

POUŽITÍ 

Nabíjení vestavěné lithiové baterie 

Kamera má vestavěnou 3,7 V lithiovou baterii. Pro použití se ujistěte že je baterie nabitá, pokud je 
baterie vybitá prosím dobijte ji. 

 

Pro dobití baterie ji vypněte a připojte k počítači. Během nabíjení se kontrolka rozsvítí červeně a vypne 
se, jakmile je baterie plně nabita. Průměrná doba nabíjení jsou 3 hodiny.  

Použití paměťové karty 

• Vložte micro SD paměťovou kartu do micro SD slotu, jak je zobrazeno poblíž slotu pro micro 
SD karty.  

• Kartu vyjměte lehkým zmáčknutím karty. Karta bude vysunuta.  

POZNÁMKA: Kamera nemá vnitřní paměť. Před použitím vložte paměťovou kartu.  

 

Zapnutí a vypnutí zařízení 

Před zapnutím přepněte status baterie na „I“.  

Zapnutí: Krátce zmáčkněte tlačítko . Poté se rozsvítí displej.  

 

Vypnutí: Podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, jakmile je kamera v nečinném stavu. Kamera se poté 
vypne.  

Spořič displeje: Spořič se podle nastavení zapne po 30 sekundách, 1 minutě nebo 3 minutách. Spořič 
lze vypnout v nastavení.  

Kamera se automaticky vypne, jakmile je vybitá baterie. Jakmile je kapacita baterie nízká zobrazí se 

na displeji ikonka , která Vás upozorní na nízký stav baterie. Jakmile ikonka začne blikat kamera 
se automaticky vypne.  

POZNÁMKA: Pokud zařízení nebudete používat delší dobu přepněte status baterie na „O“. 
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NATÁČENÍ, FOCENÍ, PŘEHRÁVÁNÍ A SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ 

NATÁČENÍ 

Pokud je kamera zapnuta (ON), přechází do výchozího režimu natáčení při zobrazení odpovídajícího 

režimu náhledu. Krátce stlačte nahrávací tlačítko  na horní části zařízení nebo krátce stlačte 

potvrzující tlačítko  na panelu, abyste zahájili natáčení. Uvedenými tlačítky poté natáčení také 
ukončíte. 

FOCENÍ 

Po spuštění zařízení můžete krátce stlačit tlačítko pro pořízení fotografie  a vstoupit tak do režimu 
focení. Opětovným krátkým stlačením téhož tlačítka fotíte. 

PŘEHRÁVÁNÍ 

V natáčecím nebo fotícím režimu krátce stlačte spouštěcí tlačítko . Na displeji se zobrazí 
následující ikony:  

 

Krátce stlačte navigační tlačítko (nahoru)  a navigační tlačítko (dolů)  pro změnu režimu. 

Poté stlačte potvrzovací tlačítko  pro potvrzení zvoleného režimu. Krátkým stlačením spouštěcího 

tlačítka  nastavení opustíte. 

 
Režim natáčení 

 
Režim focení 

 

Přehrávání 

 
Systémové nastavení 

POZNÁMKA: Pro prohlížení pořízených videí nebo fotografií použijte jednu z uvedených možností: 

• Stlačte tlačítko pro vstup do režimu přehrávání, jak je uvedeno dříve. Poté stlačte navigační 
tlačítko (dolů) pro volbu videozáznamu nebo fotek. Pro přehrávání videozáznamu stlačte 
potvrzovací tlačítko a zahajte přehrávání. Opětovným stlačením téhož tlačítka přehrávání 
přerušíte. Stlačením spouštěcího tlačítka přehrávání ukončíte. V sekci přehrávání stlačte 
jedno z navigačních tlačítek pro listování mezi fotografiemi a videi. Spouštěcím tlačítkem 
můžete přejít do režimu volby. 

• Připojte kameru k počítači pomocí dodaného USB kabelu a můžete prohlížet videa nebo 
fotografie. 
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SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ 

Do režimu nastavení se dostanete následujícím způsobem: Krátce stlačte navigační tlačítko (nahoru) 

 nebo navigační tlačítko (dolů)  pro provedení volby. Krátce stlačte potvrzující tlačítko 

 pro potvrzení provedené volby. Krátkým stlačením spouštěcího tlačítka  nastavení 
opustíte. 

1. Rozlišení (Resolution) 1M (1280x960), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944) 

2. Velikost filmu (Movie size) FHD (1920x1080), HD (1280x720), 640 (640x480) 

3. Frekvence napájení (Power frequency) 50 Hz, 60 Hz 

4. Úspora energie (Power save) 

Zvolte vypnutí (OFF)30 s/1 min/3 min/Exit. 
Zařízení se tak samo vypne za účelem úspory 
energie, pokud ve zvoleném časovém intervalu 
nezaznamená aktivitu tlačítek. 

5. Datum/Čas (Date/Time) Nastavení aktuálního data a času 

6. Jazyk (Language) Nastavení jazyka 

7. Překlápěcí režim (Invert mode) Můžete obrázek přetočit vzhůru nohama. 

8. Formátování (Format) Vymaže veškeré údaje na SD kartě 

9. Celkový reset (Reset all) Vymazání údajů a návrat do továrního nastavení 

10. Připojení k PC (Connect to PC)  

Kamera je vybavena systém pro zapojení a přehrávání (plug-and-play). Stačí zapnuté zařízení připojit 
k počítači pomocí USB kabelu a režim se automaticky přepne na přenosný disk. To je doprovázeno 
zobrazením patřičné ikony v okně „Můj Počítač“. Videa a fotky pomou být uloženy na disku 
H:\DCIM\DCIM A složka („H“ je označení pro disk zařízení). 

VAROVÁNÍ: Během stahování souborů je zakázáno odpojovat USB kabel nebo vytahovat paměťovou 
kartu. Nedodržením pokynu se vystavujete riziku ztráty dat. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Obrázkový snímač 1,3 mega-pixelový CMOS snímač obrázků 

Funkce Natáčení, focení, přehrávání 

LCD displej LCD displej (1,77”) 

Rozlišení obrázků 1M (1280x960), 3M (2048x1536), 5M (2592x1944) 

Rozlišení videa FHD (1920x1080), HD (1280x720), 640 (640x480) 

Paměť TF karta (max. podpora 32 GB) 

USB port USB 2.0 

Napájení 3,7V 700mAh dobíjecí lithiová baterie 

Jazyk Angličtina/Zjednodušená čínština 

Úspora energie 30S/1 min/3 min/OFF 

Požadavky na operační systém Windows XP/Vista/7/8, Mac 10,8 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

• zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškozením 

• opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, atd.) 

• neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahy 

• nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem 
nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 
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Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 


