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Az alapok

Retesz

MicroSD kártya helye

MicroUSB port

Lencse

Mikrofon

Állapotjelző

Kioldó

Bekapcsolás / Felvétel / Enter gomb

Fotó jelző

Mód gomb

Videó jelző

Sztenderd 1/4"-es rögzítőpont
Reset



2

H
U Hajtsa ki 180°3D / 360°módok közötti váltáshoz

Tartsa lenyomva a kioldót a retesz kiengedéséhez, amivel EVO készülékén 180°-os módba válthat. Vagy csukja össze a kamerát, és csúsztassa a 
reteszt a helyére, hogy 360°-os módba váltson.

Megjegyzés: Addig csúsztassa a reteszt, amíg a helyére kattan. Ha a kamera be van kapcsolva, és a kameramód közötti váltás sikeresen 
megtörténik, sípoló hangot fog hallani.

Csukja össze - 360° Panoráma mód Hajtsa szét - 180° 3D mód



Kamera állapota

Töltés, a kamera kikapcsolva
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H
UMielőtt használni kezdi

Használat előtt, a megfelelő felvételi teljesítmény biztosítása érdekében kérjük, helyezzen be exFAT formátumú MicroSD kártyát az UHS-I és V30 
sebességi osztályokból. A maximális tárolókapacitás 128 GB. Az egyes kompatibilis MicroSD kártya modellekkel kapcsolatban keresse fel a 
http://www.insta360.com/r/onex_microsd webhelyet.

Használat előtt győződjön meg róla, hogy EVO készülékének akkumulátora megfelelő mértékben fel van-e töltve. Ha nem, használjon 5V/2A 
adaptert töltéséhez. 

Állapotjelző
Állapotjelző

Töltés, a kamera bekapcsolva

Készenléti módban (nem tölt)

Nincs behelyezve MicroSD kártya

Kamerahiba Folyamatos piros

Villogó kék

Töltöttség > 15% - zöld; töltöttség < 15% - sárga

Töltés folyamatban - sárga; Feltöltve - zöld

Töltés folyamatban - piros; Feltöltve - jelzőfény nem ég
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U Különálló használat

Ki/Bekapcsolás + Reset

Felvétel

Mód gomb

Kerek gomb
(Bekapcsolás / Felvétel / Enter gomb)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kerek gombot a kamera tetején 3 másodpercig a 
kamera be/kikapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kerek gombot a kamera tetején 15 másodpercig 
a kamera alaphelyzetbe állításához és kikapcsolásához.

Ha a kamera be van kapcsolva, nyomja meg a kerek gombot a kamera tetején fotó 
készítéséhez. 

Ha a kamera be van kapcsolva, nyomja meg a Mód gombot a kamera videó 
módba való átkapcsolásához, majd nyomja meg a kerek gombot a kamera tetején 
videofelvétel készítéséhez. 

Megjegyzés: Mielőtt megkezdené a felvételt, győződjön meg róla, hogy a reteszt addig 
húzta, míg a helyére nem kattant. 

További termékinformációkért látogasson el a https://www.insta360.com/r/evodetail 
weboldalra.
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A társalkalmazás letöltése
Olvassa be a jobbra látható QR kódot (https://www.insta360.com/r/evo_download) vagy keressen rá az 
"Insta360 EVO" kifejezésre az App Store-ban / Google Play áruházban a társalkalmazás letöltéséhez. 

WiFi irányítás
Kapcsolja be a WiFi és a Bluetooth kapcsolatot az okostelefonján. 

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kerek gombot a kamera tetején a kamera bekapcsolásához.

Az app sikeres feltelepítését követően nyomja meg az app képernyő alján a         ikont, és válassz a "Connect via WiFi" opciót. Ezután 
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (A kamera neve alapértelmezettként "EVO ******", ahol a ****** a kamera csomagolásán 
található sorozatszámának utolsó 6 számjegyét jelenti) Amikor első alkalommal csatlakoztatja kameráját WiFi kapcsolaton keresztül, 
kérjük, nyomja meg a kerek gombot a kamera tetején a kapcsolódás megerősítéséhez. 

Megjegyzés: Optimális feltételek esetén a kamera Bluetooth hatótávolsága 10 méter.
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Ha sikeresen csatlakozott a kamerához, az applikáción keresztül is készíthet fotó vagy videofelvételeket. 

Vissza

Akkumulátor töltöttsége

Fotó

VR előnézet

Kameramód

Felvétel

Beállítások

Videó

* Kétféle kameramód létezik: 2D VR 360°, 3D VR 180°.
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H
U3D VR szemüveg

Miután kiválasztotta az applikációban a VR előnézet opciót, használja a csomagban található 3D VR szemüveget a lent látható módon a 180°
3D fotók és videók megtekintéséhez. 






