
Xblitz Extreme Pro

Instrukcja użytkowania

* Wciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN/WI-FI 
przez 3 sekundy aby wyłączyć Wi-Fi

Aplikacja Ez iCam jest kompatybilna z 
urządzeniami wymienionymi poniżej.

* Kompatybilność aplikacji zależy od urządzenia, 
niektóre funkcje nie są dostępne na wszystkich 
urządzeniach.

IMPORTER: KGK TRADE Sp. z.o.o. sp.k.
Wyprodukowano w Chinach

KOMPATYBILNOŚĆ



SCHEMAT OGÓLNY KAMERY

OBUDOWA WODOODPORNA

Zatrzask klapki

Klapka baterii

Przycisk
Wybierz / Migawka

Zatrzask

Przycisk
W górę / Odtwórz

Przycisk
W dół / Wi-Fi Przycisk

WŁĄCZ / TRYB

Głośnik

Wyświetlacz

Przycisk
W dół / Wi-Fi

Przycisk
W górę / Odtwórz

Mikrofon
Gniazdo MicroSD

Gniazdo Micro USB

Soczewka

Gniazdo Micro HDMI

Przycisk
WŁĄCZ / TRYB

Przycisk
Wybierz / Migawka

Dioda statusu



DOSTĘPNE AKCESORIA I UCHWYTY SPOSOBY MONTAŻU KAMERY



URUCHAMIANIE KAMERY

WŁĄCZANIE:
Wciśnij Przycisk WŁĄCZ / TRYB

WYŁĄCZANIE:
Wciśnij i przytrzymaj Przycisk WŁĄCZ / 
TRYB

PRZEGLĄD FUNKCJI

Uruchom kamerę i następnie naprzemiennie 
wciskaj Przycisk WŁĄCZ / TRYB aby przełączać 
kamerę w kolejne tryby pracy: WIDEO - FOTO - 
ZDJĘCIA SERYJNE - FILM POKLATKOWY - 
USTAWIENIA



Nagraj film

Zrób pojedyncze zdjęcie

Zrób serię zdjęć

Nagraj film poklatkowy

Dostosuj ustawienia

USTAWIENIA

Wciśnij Przycisk Wybierz / Migawka aby wejść 
w menu ustawień. Cyklicznie wciskaj Przycisk 
Włącz / Tryb aby przechodzić pomiędzy 
pozycjami menu. Wciśnij Przycisk Migawki / 
Wybierz aby zaakceptować. Lub używaj 
Przycisków W górę / W dół aby przechodzić 
pomiędzy opcjami.

Rozdzielczość Wideo: 1080p 30kl/s; 720p 60kl/s

Nagrywanie w pętli: włącz/wyłącz
Znacznik czasu: wyłącz/Data/Data i czas
Ekspozycja: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Rozdzielczość zdjęć: 12M/8M/5M/2M
Zdjęcia seryjne: 3 zdjęcia
Film poklatkowy: 2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S
Nagrywanie ciągłe: włącz/wyłącz
Częstotliwość: 50Hz/60Hz/Auto
Języki: Angielski, Chiński, Włoski, Hiszpański, 
Portugalski, Niemiecki, Francuski, Holenderski, 
Francuski, Czeski, Polski, Turecki, Rosyjski, 
Japoński, Koreański, Tajski
Data i czas: MM/DD/RR, DD/MM/RR, RR/MM/DD
Dźwięk: migawki, startowy, klawiszy



Odwrócony obraz: włącz/wyłącz
Wygaszacz ekranu: wyłącz/1min/3min/5min
Wyłączanie kamery: wyłącz/1min/3min/5min
Formatuj kartę: Nie/Tak
Resetuj ustawienia: Nie/Tak
Wersja softu

TRYB WIDEO

TRYB FOTO

Aby zapisać film wideo, upewnij się, że kamera 
jest ustawiona w trybie Wideo. Jeśli ikona 
kamery wideo nie jest wyświtlana na ekranie, 
wciskaj przycisk Włącz / Tryb aż do momentu jej 
pojawienia się. 

Nagrywanie start:
Wciśnij przycisk Migawka / Wybierz, usłyszysz 
pojedynczy sygnał, dioda statusu zacznie migać.

Nagrywanie stop:
Wciśnij przycisk Migawka / Wybierz, usłyszysz 
pojedynczy sygnał, dioda statusu przestanie 
migać.

Kamera automatycznie zakończy nagrywanie 
jeśli wykryje, że bateria jest na wyczerpaniu. 
Zanim kamera wyłączy się, Twój plik zostanie 
bezpiecznie zapisany.

Aby zrobić zdjęcie, upewnij się, że kamera jest 
ustawiona w trybie Foto. Jeśli ikona aparatu 
wideo nie jest wyświtlana na ekranie, wciskaj 
przycisk Włącz / Tryb aż do momentu jej 
pojawienia się. 

Wykonanie zdjęcia:
Wciśnij przycisk Migawka / Wybierz, kamera wyda 
dźwięk spustu migawki

TRYB SERII ZDJĘĆ

Aby wykonać serię zdjęć, upewnij si, że 
kamera jest ustawiona w trybie Burst Photo. 
Jeśli nie ma ekranie ikony Burst Photo, 
wciskaj przycisk Włącz / Tryb do momentu aż 
się ona pojawi. W tym trybie kamera wykonuje 
3 zdjęcia w czasie 1.5 sekundy.



Aby wykonać serię zdjęć, wciśnij przycisk 
Migawka / Wybierz, kamera wyemituje dźwięk 
migawki

TRYB FILMU POKLATKOWEGO

TRYB SZYBKIEGO WYBIERANIA

ODTWARZANIE
Aby nagrać film poklatkowy upewnij się, że 
kamera jest ustawiona w tryb Time Lapse i jest 
włączone nagrywanie ciągłe. Jeśli ikona Time 
Lapse nie jest wyświetlona na ekranie, wciskaj 
przycisk Włącz / Tryb aż do momentu jej 
pojawienia się. W tym trybie kamera nagrywa 
serię zdjęć w interwałach czasowych 2, 3, 5, 10, 
20, 30 albo 60 sekund.

Aby rozpocząć nagrywanie:
Wciśnij przycisk Migawka / Wybierz. Kamera 
zacznie odliczanie i wyda dźwięk mispustu 
migawki przy każdym zdjęciu.

Upewnij się, że kamera jest w trybie nagrywania

Aby wejść w tryb szybkiego menu:

Wciśnij i przytrzymaj przycisk Migawka / Wybierz 
przez trzy sekundy

Kilkukrotnie wciskaj przycisk Włącz / Tryb

Aby wyjść, przytrzymaj przycisk Migawka / Wybierz 
przez trzy sekundy

Wciśnij przycisk Migawka / Wybierz

Odtwarzeanie zarejestrowanych zdjęć oraz wiedo

Aby wejść w tryb odtwarzania:

Upewnij się, że kamera pracuje normalnie
Wciśnij przycisk W górę / Odtwarzanie aby 
wejść w tryb odtwarzania

Kilkukrotnie wciskaj przycisk Włącz / Tryb aby 
przechodzić pomiędzy filmami / zdjęciami

Wciskaj przycisk Migawka / Wybierz aby wybrać 
żądaną opcję

Użyj przycisków W górę / Odtwarzaj oraz W dół / 
Wi-Fi aby przechodzić pomiędzy opcjami
Wciśnij przycisk Migawka / Wybierz

Aby powrócić do menu odtwarzania, wciśnij 
przycisk Włącz / Tryb



BATERIA

APLIKACJA NA SMARTFONYAby wyjść, przytrzymaj przycisk W górę / 
Odtwarzaj przez dwie sekundy

Przechowywanie / karta pamięci microSD

Kamera Xblitz Extreme Pro jest przystosowana 
do pracy z kartami pamięci 8GB, 16GB, 32GB 
microSD, microSDHC oraz microSDXC. Należy 
używać kart o 10 klasie szybkości. 
Rekomenduje się używanie markowych kart 
pamięci aby osiągnąć maksymalną jakość i 
szybkość zapisu w trudnych warunkach 
podczas uprawiania sportów ekstremalnych.

ŁADOWANIE BATERII

Aby załadować baterię:

Podłącz kamerę przewodem USB do komputera 
lub ładowarki

Dioda LED statusu pozostanie włączona do 
czasu zakończenia ładowania

Dioda LED statusu zostanie wyłączona w 
momencie pełnego naładowania

Czas pełnego ładowania wynosi około 3.5 godz

Połączenie z aplikacją Ez iCam

Aplikacja Ez iCam pozwala na zdalne kontrolowanie 
kamery poprzez smartphone lub tablet. Opcje 
obejmują pełną kontrolę, podgląd na żywo z kamery, 
pokaz slajdów, odtwarzanie filmów i wiele innych.

Pobierz aplikację na swój telefon lub tablet używając 
Google Play lub Apple App Store w zależności od 
marki telefonu.
Wciśnij przycisk Włącz / Tryb aby uruchomić 
kamerę

Kamera musi być w trybie początkowym
Wciśnij przycisk W dół / Wi-Fi aby uruchomić 
połączenie  Wi-Fi

W telefonie lub tablecie uruchom wyszukiwanie i 
wybierz sieć Wi-Fi o nazwie ICAM-….

Wpisz hasło: 1234567890

Uruchom aplikację na Twoim urządzeniu (telefon 
lub tablet).


