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PL1. W zestawie

Zestaw zawiera następujące elementy. Jeśli brakuje któregokolwiek 
z elementów lub jest uszkodzony, prosimy o kontakt z Insta360

Insta360 ONE X2

Bateria Kabel do ładowania Ściereczka do obiektywu 
i dokumentacja

Etui ochronne
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PL 2. Nazwy części

Obiektyw

Mikrofon

Wskaźnik statusu

Osłona portu USB

Klamra osłony portu USB

Port USB C

Klamry blokady baterii

Standardowy punkt mocowania ¼”

Ekran dotykowy

Głośnik

Przycisk zasilania / funkcyjny

Przycisk migawki
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PL3. Przed pierwszym użyciem

Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana. Podłącz dołączony 
kabel ładujący do ONE X2 w przypadku słabej lub wyczerpanej baterii.

Podłącz do zasilacza 5V 2A 
w celu naładowania kamery.

Włóż kartę Micro SD
a. Najpierw należy wyciągnąć baterię. Ściśnij klamry blokady baterii, tak 
jak wskazują dwie małe strzałki, a bateria wysunie się automatycznie.

Wskazówka: 
Możesz również użyć oryginalnego huba szybkiego 
ładowania Insta360 ONE X2 (sprzedawany oddzielnie)
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PL b. Włóż kartę Micro SD 

(z etykietą skierowaną na zewnątrz 
w kierunku ekranu dotykowego)

Żółte oznaczenia 
powinny być 
zakryte.

Obsługiwane karty Micro SD: 
należy używać kart Micro SD w formacie 
exFAT o klasie prędkości UHS-I i V30, 
aby zapewnić prawidłowe nagrywanie.

Należy upewnić się, że pokrywa blokady baterii i pokrywa blokady USB
 są całkowicie zamknięte (żółte oznaczenia powinny być zakryte), 
aby nie pogorszyć wodoszczelności.
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PL4 Poznaj swojego Insta360 ONE X2
Włączanie / wyłączanie zasilania

Używanie ekranu dotykowego

Gdy aparat jest wyłączony, naciśnij przycisk Power / Function, 
aby go włączyć.
W trybie standby, naciśnij przycisk Power/Function, aby wyłączyć/włączyć
podświetlenie ekranu dotykowego.
W trybie standby, naciśnij i przytrzymaj przycisk Power/Function przez 
2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

*Przy pierwszym włączeniu kamery na ekranie zostaną wyświetlone 
następujące informacje.

Ważne: Podczas korzystania z ONE X2 w wodzie, należy zablokować 
ekran dotykowy, aby uniknąć przypadkowych naciśnięć. 
Po zablokowaniu ekranu dotykowego, możesz użyć przycisku 
Power/Function do zmiany trybów.

Pozostała bateria

Tryb obiektywu

Tryb bieżący: Wideo Bieżące parametry

Kamera przednia / tylna

Pozostały czas nagrywania
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PL

5 Kontrola przez WiFi

* Podstawowe operacje dla ekranu dotykowego

Przesuń palcem w dół, aby uzyskać dostęp do trybów System

Przesuń palcem w górę, aby otworzyć menu Shortcut

Zeskanuj kod QR  (https://www.insta360.com/download/insta360-onex2) 
lub wyszukaj "Insta360 ONE X2" w App Store / Google Play, 
aby pobrać aplikację do obsługi kamery. Przy pierwszym użyciu, 
postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby aktywować aplikację.
 

Przesuń palcem w prawo, 
aby uzyskać dostęp 
do Media Gallery

Przesuń palcem w lewo, 
aby dostosować ustawienia
 aparatu
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ENWłącz WiFi i Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym.
Gdy kamera jest wyłączona, naciśnij przycisk Power / Function, 
aby ją włączyć

Po zainstalowaniu aplikacji, dotknij ikony kamery        na dole 
strony głównej aplikacji i wybierz "Conect now" w panelu WiFi. 
Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, 
aby podłączyć urządzenie. Przy pierwszym połączeniu z kamerą 
przez WiFi, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, 
aby potwierdzić połączenie.
Po pomyślnym podłączeniu kamery, możesz robić zdjęcia lub nagrywać 
filmy za pomocą aplikacji.

Uwaga/Wskazówka:
1) Zasięg połączenia WiFi wynosi 10 metrów w optymalnych warunkach, 
bez zakłóceń.
2) Sterowanie kamerą poprzez bezpośrednie połączenie przy użyciu kabla 
jest również obsługiwane w przypadku urządzeń z systemem Android 
ze złączem Micro USB lub USB C.

*Po więcej informacji o produkcie, odwiedź
https://www.nsta260.com/support/product-support


