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Vitajte
Táto referenčná príručka obsahuje všetky potrebné informácie o vašom novom zariadení TomTom
Bandit. Pomocou zariadenia TomTom Bandit môžete jednoducho zaznamenávať svoje akčné
dobrodružstvá:






Nahrávajte videá.
Automaticky alebo ručne zvýraznite zaujímavé momenty videí.
Pomocou mobilnej aplikácie Bandit a aplikácie Bandit Studiomôžete jednoducho vytvárať video
príbehy zo zaujímavých momentov a zdieľať svoje akčné dobrodružstvá.
Používajte svoj smartfón na rýchle a jednoduché zverejňovanie svojich video príbehov online už
pár okamihov po akcii.
Snímajte jednotlivé fotografie alebo série fotografií.

Ak sa chcete v rýchlosti oboznámiť s najdôležitejšími informáciami, odporúčame vám prečítať si
kapitolu Rýchly štart so zariadením TomTom Bandit.
Ak chcete vytvoriť video príbeh a zdieľať svoje videá a fotografie na cestách, prevezmite si mobilnú
aplikáciu Bandit a aplikáciu Bandit Studio z lokality tomtom.com/cam.
Do mobilnej aplikácie sa nezabudnite prihlásiť prostredníctvom svojho účtu TomTom MySports
a aktualizovať svoje zariadenie TomTom Bandit najnovším firmvérom.
Aby ste sa so svojím zariadením TomTom Bandit zoznámili čo najrýchlejšie, prejdite do častí:









Bezpečnostné informácie o produkte
Informácie o vašom zariadení TomTom Bandit
Používanie univerzálneho držiaka
Nahrávanie videa
Snímanie jednotlivých fotografií
Nastavenia
Mobilná aplikácia Bandit
Bandit Studio
Tip: Na stránke tomtom.com/support nájdete aj často kladené otázky. Vyberte model vášho
produktu zo zoznamu alebo zadajte hľadaný výraz.

Dúfame, že si čítanie o svojom novom zariadení TomTom Bandit vychutnáte a užijete si s ním kopec
zábavy!
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Čo nové prináša toto vydanie
Predstavujeme aplikáciu Bandit Studio
Aplikácia Bandit Studio ponúka jednoduchý spôsob prezerania vašich videí a fotografií a zároveň
umožňuje vytvárať video príbehy vo vašom počítači.
Všetky podrobnosti nájdete v časti Bandit Studio v tejto príručke.
Pripojenie externého mikrofónu
Teraz môžete k zariadeniu TomTom Bandit pripojiť voliteľný externý mikrofón TomTom Bandit.
Externý mikrofón zabezpečí lepšiu kvalitu zvuku v porovnaní so vstavaným mikrofónom.
Ďalšie informácie nájdete v časti Externý mikrofón.
Rotácia obrazu kamery
Môžete si zvoliť možnosť rotácie videí a fotografií z vašej kamery o 180 stupňov. Vďaka tomu
môžete kameru upevniť dole hlavou.
Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenia obrazu
Metriky na obrazovke kamery
Teraz môžete sledovať metriky na obrazovke kamery počas nahrávania videa alebo vytvárania
fotografií.
Poznámka: Metriky sa zobrazujú, len keď kamera nie je pripojená k mobilnej aplikácii Bandit.
Ďalšie informácie nájdete v časti Sledovanie metrík.
Režim letu alebo Lietadlo
V režime letu alebo Lietadlo sa vypnú pripojenia Wi-Fi a Bluetooth vašej kamery, aby bolo
používanie kamery bezpečné v oblastiach s obmedzeniami pre tieto typy pripojení.
Ďalšie informácie nájdete v časti Režim letu.
Satelity GLONASS
Vaše zariadenie TomTom Bandit teraz používa okrem satelitov GPS aj satelity GLONASS.
Mobilná aplikácia Bandit
Vďaka aktualizácii je používanie mobilnej aplikácie Bandit jednoduchšie. Aktualizovať na najnovšiu
verziu!
Všetky podrobnosti nájdete v časti Mobilná aplikácia Bandit v tejto príručke.
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Videá TomTom
Na našom kanáli YouTube nájdete celý rad videí, ktoré vás oboznámia s vaším novým zariadením
TomTom Bandit a ďalšími produktmi TomTom.
Navštívte oficiálny kanál TomTom Bandit v službe YouTube a získajte ďalšie informácie o zariadení
TomTom Bandit.
Ďalšie informácie o výrobkoch spoločnosti TomTom získate na stránke
www.youtube.com/user/TomTomOfficial/videos.
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Bezpečnostné informácie o produkte
Pred použitím zariadenia TomTom Bandit si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo spôsobiť nehodu alebo zrážku so závažnými alebo dokonca
smrteľnými následkami a poškodenie vášho zariadenia TomTom Bandit.


















Dodržiavajte všetky miestne predpisy a pred používaním zariadenia TomTom Bandit aj počas
neho venujte zvýšenú pozornosť svojmu okoliu. Počas jazdy na bicykli, motocykli, automobile
alebo inom dopravnom prostriedku zariadenie TomTom Bandit nenastavujte ani nekontrolujte.
Používajte iba schválené príslušenstvo určené konkrétne pre vaše zariadenie TomTom Bandit.
Vždy noste helmu a ochrannú výstroj vhodnú na vašu aktivitu.
Pred každou činnosťou skontrolujte, či je zariadenie TomTom Bandit pevne zaistené. Pravidelne
kontrolujte pevné zaistenie držiaka. Ak počas činnosti dochádza k nárazom alebo vibráciám,
zariadenie TomTom Bandit zaistite upevňovacou šnúrkou, aby ste ho nestratili.
Zariadenie TomTom Bandit nikdy nemontujte tak, aby zakrývalo alebo narúšalo váš výhľad.
Každý väčší náraz (napr. pád alebo zrážka) by mohol mať za následok poškodenie zariadenia
TomTom Bandit.
Zariadenie TomTom Bandit sa môže zahriať. Niektoré časti zariadenia TomTom Bandit môžu
(v zriedkavých prípadoch) spôsobiť podráždenie pokožky.
Zariadenie TomTom Bandit dlhodobo nepoužívajte ani neskladujte na horúcich miestach, ako sú
autá, resp. na vlhkých miestach s prítomnosťou vodnej pary.
So štandardným bielym krytom objektívu je zariadenie TomTom Bandit odolné voči ošpliechaniu. Ak chcete zariadenie TomTom Bandit používať vo vode alebo pod vodou do hĺbky 40 m
(5 ATM), resp. pri aktivitách na vodnej hladine, napr. pri surfovaní, namontujte voliteľný
vodotesný čierny kryt objektívu Dive (IPX8). Ak počas používania zaznamenáte akúkoľvek
abnormalitu, zariadenie TomTom Bandit ihneď vypnite. Voda vo vnútri zariadenia TomTom
Bandit alebo modulu Batt-Stick môže spôsobiť poškodenie a prípadný výbuch alebo požiar.
Spoľahlivosť kamery pri použití pod vodou závisí od tlaku vody, zmien hĺbky, znečistenia vody,
slanosti vody, teploty vody a ďalších vlastností prostredia. Neodporúčame prudko pohybovať
kamerou pod vodou v hĺbke 40 m (5 ATM). Ak bude vaša kamera vystavená prudkým pohybom
pod vodou, spoločnosť TomTom nedokáže zaručiť, že kamera bude naďalej fungovať s plným
výkonom.
Kryt objektívu zariadenia TomTom Bandit a modul Batt-Stick udržujte čisté, obzvlášť tesnenia.
Skontrolujte, či tesnenia krytu objektívu a modulu Batt-Stick nie sú znečistené, poškodené
alebo popraskané. Drobné nečistoty a praskliny môžu spôsobiť netesnosť a následné poškodenie
zariadenia TomTom Bandit.
Po každom použití vo vode alebo v blízkosti piesku, blata alebo iných cudzích materiálov
vonkajšiu časť zariadenia TomTom Bandit opláchnite čistou vodou. Po vyčistení kameru osušte
čistou, suchou handričkou nepúšťajúcou chĺpky. V prípade modulu Batt-Stick otvorte kryt
vonkajších kontaktov a osušte kontakty aj kryt. Ak to neurobíte, mohlo by dôjsť ku korózii
a poruche kamery.
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Rýchly štart so zariadením TomTom
Bandit
Odstraňovanie modulu Batt-Stick
Ak chcete vložiť pamäťovú kartu alebo použiť iný modul Batt-Stick, musíte odstrániť modul
Batt-Stick. Konektor USB modulu môžete použiť aj na nabitie modulu Batt-Stick a prenos svojich
súborov do počítača.
Dôležité: Keď vyberiete modul Batt-Stick alebo zložíte kryt objektívu, dajte pozor, aby sa do
zariadenia TomTom Bandit alebo do modulu Batt-Stick nedostali nečistoty alebo voda. Modul
Batt-Stick alebo kryt objektívu skladajte iba v čistom a suchom prostredí.
Ak chcete odstrániť modul Batt-Stick, postupujte nasledovne:
1. Stlačte uvoľňovaciu páčku modulu Batt-Stick.

2. Držte páčku stlačenú a otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek, kým sa dve bodky
nezarovnajú.
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3. Vytiahnite modul Batt-Stick.

Montáž modulu Batt-Stick
Vloženie modulu Batt-Stick
Dôležité: Keď vyberiete modul Batt-Stick alebo zložíte kryt objektívu, dajte pozor, aby sa do
zariadenia TomTom Bandit alebo do modulu Batt-Stick nedostali nečistoty alebo voda. Modul
Batt-Stick alebo kryt objektívu skladajte iba v čistom a suchom prostredí.
Ak chcete vložiť modul Batt-Stick, postupujte nasledovne:
4. Vložte modul Batt-Stick do kamery.

5. Skontrolujte, či sú dve bodky zarovnané a blízko seba.
Dôležité: Ak po vložení modulu Batt-Stick vidíte len jednu bodku, nepokúšajte sa ho otočiť.
Pred správnym vložením modulu Batt-Stick ho musíte najprv umiestniť do nezamknutej polohy.
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6. Otočte krytom v smere hodinových ručičiek, čím uzamknete modul Batt-Stick v kamere.

Odomknutie modulu Batt-Stick
Ak chcete umiestniť modul Batt-Stick do nezamknutej polohy, postupujte nasledovne:
1. Podržte modul Batt-Stick a stlačte uvoľňovaciu páčku. Zároveň otáčajte kryt proti smeru
hodinových ručičiek.

13

2. Keď budú bodka a šípka viditeľné naľavo od uvoľňovacej páčky, modul Batt-Stick možno vložiť
podľa pokynov uvedených vyššie.

Nabíjanie vášho TomTom Bandit
Zariadenie TomTom Bandit môžete nabiť dvoma spôsobmi:
Nabíjanie modulu Batt-Stick prostredníctvom zásuvky USB
Dôležité: Keď vyberiete modul Batt-Stick alebo zložíte kryt objektívu, dajte pozor, aby sa do
zariadenia TomTom Bandit alebo do modulu Batt-Stick nedostali nečistoty alebo voda. Modul
Batt-Stick alebo kryt objektívu skladajte iba v čistom a suchom prostredí.
1. Odstráňte modul Batt-Stick zo zariadenia TomTom Bandit.
2. Konektor USB modulu Batt-Stick zasuňte do zásuvky USB vášho počítača alebo štandardnej
nabíjačky USB.
Tip: Počas nabíjania modulu Batt-Stick znázorňujú kontrolky LED úroveň nabitia, pričom jedna
z nich bliká.
3. Ak chcete zistiť úroveň nabitia modulu Batt-Stick, vyberte konektor USB zo zásuvky USB
a stlačte tlačidlo ON.
Kontrolky USB sa rozsvietia a zobrazia úroveň nabitia batérie.
4. Keď je modul Batt-Stick nabitý, namontujte modul Batt-Stick do zariadenia TomTom Bandit.
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Napájanie zariadenia TomTom Bandit pomocou voliteľného napájacieho kábla
1. Otvorte kryt konektora na zadnej strane modulu Batt-Stick.

Tip: Modul Batt-Stick nemusíte zo zariadenia TomTom Bandit vyberať.
2. Napájací kábel zapojte do konektora modulu Batt-Stick a do zásuvky USB.
Úroveň nabitia batérie môžete zobraziť na obrazovke STAV v ponuke NASTAVENIA.

Vloženie pamäťovej karty
Nasnímané fotografie a videá sa zaznamenajú na kartu microSD, ktorá sa nachádza v module
Batt-Stick. Používajte kartu microSD triedy 10 alebo vyššej. Zoznam schválených kompatibilných
kariet microSD nájdete na stránke tomtom.com/support.
Poznámka: Ak vložíte kartu microSD, ktorá je pre zariadenie TomTom Bandit príliš pomalá, vaše
zariadenie TomTom Bandit zobrazí hlásenie a požiada vás o vloženie kompatibilnej karty microSD.
Tip: Stav kariet microSD môže časom degradovať. Ako sa karta zapĺňa, jej výkonnosť postupne
klesá. Ak chcete zachovať výkon zariadenia, odporúčame pravidelne formátovať kartu microSD.
Dôležité: Keď vyberiete modul Batt-Stick alebo zložíte kryt objektívu, dajte pozor, aby sa do
zariadenia TomTom Bandit alebo do modulu Batt-Stick nedostali nečistoty alebo voda. Modul
Batt-Stick alebo kryt objektívu skladajte iba v čistom a suchom prostredí.
1. Odstráňte modul Batt-Stick zo zariadenia TomTom Bandit.
2. Kartu microSD vložte do otvoru na pamäťovú kartu v module Batt-Stick.
Dôležité: Kartu microSD je potrebné vložiť tak, aby kontakty smerovali nahor.

15

3. Namontujte modul Batt-Stick do zariadenia TomTom Bandit.

Nastavenie
Poznámka: Vybraný jazyk sa uplatní na všetky texty, ktoré sa na obrazovke zobrazujú. Jazyk
môžete neskôr zmeniť v časti Jazyk v ponuke nastaveníkamery.
Pri prvom zapnutí zariadenia TomTom Bandit musíte odpovedať na niekoľko otázok, aby ste ho
nastavili. Na otázky odpovedajte stlačením tlačidla na presun nahor, nadol, doľava alebo doprava po
obrazovke.
Tip: Zariadenie TomTom Bandit nemusí byť počas prípravy na prvé použitie pripojené k internetu
ani k mobilnej aplikácii.

Montáž základného držiaka
Súprava základného držiaka umožňuje namontovať zariadenie TomTom Bandit na helmu alebo iný
plochý či mierne oblý povrch. Zariadenie sa dodáva so základnými držiakmi na ploché a oblé
povrchy.
Tip: Ďalšie držiaky sú k dispozícii ako príslušenstvo.
Tip: Ak chcete zariadenie TomTom Bandit namontovať na riadidlá, použite voliteľný držiak na
bicykel.
Tip: Vaše zariadenie TomTom Bandit môžete tiež namontovať dole hlavou. Ak chcete otočiť
obraz o 180 stupňov,nastavte nastavenie obrazu ROTÁCIA na hodnotu 180.
1. Pred montážou držiaka nájdite najlepšie umiestnenie zariadenia TomTom Bandit.
Držiak pripevnite iba na hladký a tvrdý povrch. Držiak nemožno dostatočne upevniť na porézne,
textúrované alebo mäkké povrchy.
Ak chcete zariadenie TomTom Bandit namontovať do iných uhlov a na ľavú alebo pravú stranu
helmy, podstavec zariadenia TomTom Bandit môžete otočiť o viac ako 180 stupňov okolo tela.
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Tip: Pomocou živého hľadáčika mobilnej aplikácie nastavte správne zorné pole zariadenia
TomTom Bandit.

2. Miesto, na ktoré chcete základný držiak namontovať, najskôr vyčistite.
Vosk, olej, nečistoty a vlhkosť znižujú priľnavosť, čo môže mať za následok nedostatočné
pripevnenie. Daný priestor musí byť úplne suchý.

3. Držiak otočte správnym smerom. Následne ho v suchom prostredí a pri izbovej teplote
pripevnite. Držiak pevne pritlačte na povrch.
Ak sa držiak pokúsite pripevniť vo vlhkom alebo chladnom prostredí, pripevnenie nebude
dostatočné.
4. Lepidlo nechajte schnúť 24 hodín.
5. Zariadenie TomTom Bandit namontujte do držiaka. Skontrolujte, či zariadenie TomTom Bandit
pevne drží.
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Dôležité: Pred každou činnosťou skontrolujte, či je zariadenie TomTom Bandit pevne zaistené.
Pravidelne kontrolujte pevné zaistenie držiaka. Ak počas činnosti dochádza k nárazom alebo
vibráciám, zariadenie TomTom Bandit zaistite upevňovacou šnúrkou, aby ste ho nestratili.

Montáž držiaka otočného o 360°
Táto súprava držiaka otočného o 360° umožňuje namontovať zariadenie TomTom Bandit na helmu
alebo iný plochý či mierne oblý povrch. Dodáva sa s podstavcami na ploché a oblé povrchy. Po
namontovaní budete môcť jednoducho nastaviť smer a uhol zariadenia TomTom Bandit.
Tip: Ďalšie držiaky sú k dispozícii ako príslušenstvo.
Tip: Ak chcete zariadenie TomTom Bandit namontovať na riadidlá, použite voliteľný držiak na
bicykel.
Tip: Vaše zariadenie TomTom Bandit môžete tiež namontovať dole hlavou. Ak chcete otočiť
obraz o 180 stupňov,nastavte nastavenie obrazu ROTÁCIA na hodnotu 180.
1. Pred montážou držiaka nájdite najlepšie umiestnenie zariadenia TomTom Bandit.
Držiak pripevnite iba na hladký a tvrdý povrch. Držiak nemožno dostatočne upevniť na porézne,
textúrované alebo mäkké povrchy.
Ak chcete zariadenie TomTom Bandit namontovať do iných uhlov a na ľavú alebo pravú stranu
helmy, podstavec zariadenia TomTom Bandit môžete otočiť o viac ako 180 stupňov okolo tela
zariadenia TomTom Bandit.
Tip: Pomocou živého hľadáčika mobilnej aplikácie nastavte správne zorné pole zariadenia
TomTom Bandit.

2. Miesto, na ktoré chcete držiak namontovať najskôr vyčistite.
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Vosk, olej, nečistoty a vlhkosť znižujú priľnavosť, čo môže mať za následok nedostatočné
pripevnenie. Daný priestor musí byť úplne suchý.

3. Podstavec držiaka pripevnite v suchom prostredí s izbovou teplotou. Podstavec držiaka pevne
pritlačte na povrch.
Ak sa podstavec držiaka pokúsite pripevniť vo vlhkom alebo chladnom prostredí, pripevnenie
nebude dostatočné.
4. Lepidlo nechajte schnúť 24 hodín.
5. Na podstavec držiaka namontujte držiak otočný o 360°. Podložku zariadenia TomTom Bandit
zatlačte smerom nadol a otočný stojan zaistite o podstavec.

6. Na držiak otočný o 360° namontujte zariadenie TomTom Bandit. Skontrolujte, či zariadenie
TomTom Bandit pevne drží.
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7. Upravte polohu zariadenia TomTom Bandit a zatlačením páčky otočného držiaka do uzavretej
polohy ho zaistite.
Tip: Pomocou živého hľadáčika mobilnej aplikácie nastavte správne zorné pole zariadenia
TomTom Bandit.
Dôležité: Pred každou činnosťou skontrolujte, či je zariadenie TomTom Bandit pevne zaistené.
Pravidelne kontrolujte pevné zaistenie držiaka. Ak počas činnosti dochádza k nárazom alebo
vibráciám, zariadenie TomTom Bandit zaistite upevňovacou šnúrkou, aby ste ho nestratili.

Zapnutie a vypnutie zariadenia TomTom Bandit
Zariadenie TomTom Bandit môže byť zapnuté, vypnuté alebo v pohotovostnom režime. Zariadenie
TomTom Bandit môžete zapínať alebo vypínať iba prostredníctvom tlačidiel na zariadení TomTom
Bandit.

Zapnutie zariadenia TomTom Bandit
Zariadenie TomTom Bandit zapnete stlačením tlačidla START na zadnej strane zariadenia TomTom
Bandit na približne 2 sekundy. Zobrazí sa logo spoločnosti TomTom, červené kontrolky LED zablikajú
a ozve sa zvuk spustenia. Ak do modulu Batt-Stick nevložíte kartu microSD, budete vyzvaní na
vloženie pamäťovej karty, aby sa zariadenie TomTom Bandit mohlo zapnúť.
Ak je zariadenie TomTom Bandit v pohotovostnom režime, stlačením ovládacieho tlačidla zariadenie
TomTom Bandit preberte.
Zariadenie TomTom Bandit ostáva zapnuté za nasledujúcich podmienok:




Zariadenie TomTom Bandit nahráva video alebo sníma fotografie.
Používate obrazovku na nastavenie zariadenia TomTom Bandit.
Zariadenie TomTom Bandit ovládate pomocou mobilného telefónu prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi alebo rozhrania Bluetooth.

Vypnutie zariadenia TomTom Bandit
Zariadenie TomTom Bandit vypnete stlačením tlačidla STOP na prednej strane zariadenia na
približne 2 sekundy. Červené kontrolky LED zablikajú a ozve sa zvuk vypínania.
Pri poklese úrovne nabitia batérie pod určitú úroveň sa zariadenie TomTom Bandit automaticky
vypne.
Poh. režim
Aby zariadenie TomTom Bandit šetrilo energiu, po pár minútach nečinnosti sa automaticky prepne
do pohotovostného režimu.
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Zariadenie TomTom Bandit preberiete stlačením ovládacieho tlačidla, pomocou diaľkového
ovládania alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Po stlačení tlačidla START začne zariadenie
TomTom Bandit nahrávať alebo snímať fotografie, podľa režimu, ktorý ste nastavili.
Zariadenie TomTom Bandit sa vypne po dvoch hodinách v pohotovostnom režime.

Nahrávanie
Vaše zariadenie TomTom Bandit je vybavené samostatnými tlačidlami START a STOP, ktoré sa
nachádzajú na samotnom zariadení TomTom Bandit a na diaľkovom ovládaní. Samostatné tlačidlá
zjednodušujú spustenie nahrávania, zvýrazňovanie zaujímavých momentov videa a zastavenie
nahrávania, pretože funkcia tlačidiel je vždy rovnaká.

Spustenie nahrávania
Keď je zariadenie TomTom Bandit zapnuté alebo v pohotovostnom režime, stlačením tlačidla START
spustíte nahrávanie v aktuálne vybranom režime, napr. nahrávanie videa alebo sériové snímanie
fotografií. Nahrávanie môžete spustiť aj prostredníctvom voliteľného diaľkového ovládania, resp.
pomocou mobilnej aplikácie.
Pri spustení nahrávania sa ozve pípnutie a červené kontrolky LED v tlačidlách START a STOP začnú
nepretržite blikať.
Opätovným stlačením tlačidla START ručne zvýrazníte zaujímavý moment videa.
Zastavenie nahrávania
Stlačením tlačidla STOP zastavíte nahrávanie a vrátite sa späť do pohotovostného režimu.
Nahrávanie môžete zastaviť aj prostredníctvom voliteľného diaľkového ovládania, resp. pomocou
mobilnej aplikácie.
Pri zastavení nahrávania sa ozve pípnutie a červené kontrolky LED v tlačidlách START a STOP
prestanú blikať.

Zvýraznenie zaujímavých momentov videa
Počas nahrávania môžete do svojho videa pridávať zaujímavé momenty. Zvýraznením môžete
označiť vzrušujúci moment svojho videa, napríklad vysokú rýchlosť, skok alebo hoci aj krásny
výhľad, ktoré by ste si radi pozreli neskôr, alebo pridali do svojho video príbehu. Video môže
obsahovať veľa zvýraznených momentov.
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Zvýraznené momenty uľahčujú prehrávanie videa, vytváranie video príbehov a zdieľanie videa
prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo aplikácie Bandit Studio. Zvýraznené momenty sa zobrazia
oddelene od videa, v ktorom sa nachádzajú. Každý zvýraznený moment predstavuje úsek videa
trvajúci 6 sekúnd.
Najvzrušujúcejšie momenty akcie sa do videa pridávajú na základe údajov zo zabudovaných
snímačov, externých snímačov alebo ručne. Zaujímavé momenty zo zabudovaných a externých
snímačov sa pridajú automaticky.
Tip: Pri pozeraní videa v mobilnej aplikácii alebo aplikácii Bandit Studio môžete do neho pridávať
aj zaujímavé momenty. Okrem toho môžete upraviť umiestnenie a trvanie zaujímavého
momentu.
Používajú sa nasledujúce zaujímavé momenty a ich symboly:
Rýchlosť.

Preťaženie.

Maximálne zrýchlenie.

Maximálne spomalenie.

Maximálna rotácia.

Maximálna vertikálna rýchlosť.

Srdcová frekvencia z monitora srdcovej frekvencie.

Ručné zvýrazňovanie zaujímavých momentov.
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Váš TomTom Bandit
Začíname
Skôr než začnete nahrávať videá, zariadenie TomTom Bandit nabite a prevezmite prípadné
aktualizácie softvéru a údajov QuickGPSFix.
Aktualizácia softvéru kamery
Softvér kamery a údaje QuickGPSFix môžete aktualizovať pomocou mobilnej aplikácie alebo
aplikácie Bandit Studio.
Poznámka: Údaje QuickGPSfix pomáhajú vášmu zariadeniu TomTom Bandit vyhľadať GPS a rýchlo
určiť vašu polohu.
Vydrž batérie
Keď je batéria úplne nabitá, zariadenie TomTom Bandit možno používať na približne tri hodiny
nahrávania so signálom GPS. Rozlíšenie a snímková frekvencia používaná na nahrávanie videí takisto
ovplyvňuje výdrž batérie: nahrávanie pri vysokom rozlíšení alebo snímkovej frekvencii spotrebuje
viac energie.
Zariadenie TomTom Bandit prejde po krátkej dobe nečinnosti do pohotovostného režimu. Po dvoch
hodinách sa zariadenie TomTom Bandit automaticky vypne.
Mobilná aplikácia TomTom Bandit
Mobilnú aplikáciu TomTom Bandit si môžete bezplatne prevziať zo svojho obchodu z aplikáciami
alebo z lokality tomtom.com/cam.
Viac informácií nájdete v časti Mobilná aplikácia v tejto príručke.
Pripojenie zariadenia TomTom Bandit k smartfónu
Viac informácií nájdete v časti Nastavenia telefónu v tejto príručke.
TomTom Bandit Studio
Aplikáciu Bandit Studio môžete bezplatne prevziať na lokalite tomtom.com/cam.
Ďalšie informácie nájdete v časti Bandit Studio v tejto príručke.

Informácie o vašom zariadení TomTom Bandit
Vaše zariadenie TomTom Bandit má modulárnu konštrukciu, ktorú možno ľahko rozobrať a vymieňať
komponenty, napríklad nainštalovať nový modul Batt-Stick alebo vymeniť kryt objektívu.
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1. Modul Batt-Stick s kapacitou 1900 mAh
2. Kontrolka nabitia batérie. Po odstránení modulu Batt-Stick zobrazíte úroveň nabitia batérie
stlačením tlačidla ON.
3. Konektor USB 3.0 na nabíjanie a prenos dát
4. Tlačidlo zapnutia, spustenia nahrávania a ručného zvýraznenia zaujímavých momentov
5. Konektor s krytom na voliteľný napájací kábel a externý zvukový kábel
6. Uško na šnúrku
7. Ovládacie tlačidlo na prechod smerom nahor, nadol, doľava alebo doprava na iné obrazovky
displeja zariadenia TomTom Bandit

Pohybom nahor a nadol vyberáte položky v ponuke.

Pohybom doprava vyberiete aktuálnu položku a otvoríte menu pre danú položku.

Pohybom doľava opustíte aktuálnu ponuku.

Ak chcete vybrať možnosť v ponuke, pred opustením ponuky skontrolujte, či je daná
položka označená. Zariadenie TomTom Bandit si zapamätá možnosť, ktorú ste vybrali.

Ak je možnosť v ponuke zapnutá alebo vypnutá, pohybom doprava dané nastavenie zmeníte.
Poznámka: Keď zariadenie TomTom Bandit používate pod vodou, ovládacie tlačidlo je deaktivované.
8. Displej
9. Tlačidlo vypnutia a zastavenia nahrávania
10. Kryt objektívu
Štandardný biely kryt objektívu chráni pred ošpliechaním (IPX7). Ak chcete zariadenie TomTom
Bandit používať vo vode alebo pod vodou do hĺbky 40 m (5 ATM), resp. pri aktivitách na vodnej
hladine, napr. pri surfovaní, namontujte voliteľný čierny kryt objektívu Dive (IPX8).
11. Otočné kruhové držiaky s rýchlym upevňovaním
12. Objektív (na objektíve musí byť neustále nasadený kryt, ktorý ho chráni)
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Čo je na obrazovke
Obrazovka zariadenia TomTom Bandit umožňuje výber druhu videa alebo fotografií, ktoré chcete
snímať, pričom zároveň umožňuje zmenu nastavení pre každý režim snímania videa alebo fotografií.
Na ďalšie obrazovky prejdete pomocou ovládacieho tlačidla:






Pohybom nahor a nadol vyberáte položky v ponuke.
Pohybom doprava vyberiete aktuálnu položku a otvoríte menu pre danú položku.
Pohybom doľava opustíte aktuálnu ponuku.
Ak chcete vybrať možnosť v ponuke, pred opustením ponuky skontrolujte, či je daná položka
označená. Zariadenie TomTom Bandit si zapamätá možnosť, ktorú ste vybrali.
Ak je možnosť v ponuke zapnutá alebo vypnutá, pohybom doprava dané nastavenie zmeníte.
Poznámka: Keď zariadenie TomTom Bandit používate pod vodou, ovládacie tlačidlo je deaktivované.

Zobrazia sa nasledujúce obrazovky:
Obrazovka Stav
kamery

Obrazovka Stav kamery sa zobrazí vtedy, keď nenahrávate video ani
nesnímate fotografie. Táto obrazovka zobrazuje režim a konkrétne
nastavenia, ktoré ste vybrali.

Obrazovka Režim

Obrazovka Režim umožňuje výber režimu, ktorý chcete použiť. Na výber
sú režimy Fotografia, Video, Spomalenie, Zrýchlený záznam a Film.

Obrazovka
Nahrávanie

Obrazovka Nahrávanie sa zobrazuje pri nahrávaní videa alebo snímaní
fotografií. Na tejto obrazovke sa zobrazuje zostávajúca doba nahrávania,
trvanie nahratého videa alebo počet nasnímaných fotografií.

Obrazovka
Nastavenia

Obrazovka Nastavenia umožňuje zmenu nastavení vybraného režimu
a všeobecných nastavení zariadenia TomTom Bandit.
Výberom obrazovky Stav zobrazíte stav zariadenia TomTom Bandit

Nastavenia videa
a fotografií

Pre každý režim videa a fotografií môžete upraviť rôzne nastavenia,
pomocou ktorých videá či fotografie prispôsobíte. Môžete napríklad
nastaviť snímkovú frekvenciu, uhol objektívu a scénu.

Všeobecné
nastavenia

Pomocou ponuky Všeobecné nastavenia môžete nastaviť možnosti
zariadeniaTomTom Bandit, napríklad jazyk, jednotky a zvuk.

Ikony na obrazovke zobrazujú stav rôznych funkcií kamery a pripojených snímačov.

Ikony zobrazené na obrazovke
Nasledujúce ikony na obrazovke zobrazujú stav rôznych funkcií kamery a pripojených snímačov:
Táto ikona zobrazuje počet satelitov GPS, ktoré boli nájdené. Na opravu
polohy GPS sú potrebné 4 paličky signálu.
Táto ikona informuje, že monitor srdcovej frekvencie je pripojený k
zariadeniu TomTom Bandit.
Táto ikona znázorňuje, že v zariadení je vložená pamäťová karta.
Ikona stavu batérie.
Táto ikona znázorňuje, že video alebo obrázok je otočený o 180 stupňov.
Táto ikona znázorňuje, že expozícia kamery je nastavená na hodnotu
Jasné alebo Noc.
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Tento symbol znázorňuje, že kamera je v režime letu.
Tento symbol znázorňuje, že externý mikrofón je pripojený k zariadeniu
TomTom Bandit.
Tento symbol znázorňuje, že diaľkové ovládanie je pripojené k zariadeniu
TomTom Bandit.

Nabíjanie vášho TomTom Bandit
Zariadenie TomTom Bandit môžete nabiť dvoma spôsobmi:
Nabíjanie modulu Batt-Stick prostredníctvom zásuvky USB
Dôležité: Keď vyberiete modul Batt-Stick alebo zložíte kryt objektívu, dajte pozor, aby sa do
zariadenia TomTom Bandit alebo do modulu Batt-Stick nedostali nečistoty alebo voda. Modul
Batt-Stick alebo kryt objektívu skladajte iba v čistom a suchom prostredí.
1. Odstráňte modul Batt-Stick zo zariadenia TomTom Bandit.
2. Konektor USB modulu Batt-Stick zasuňte do zásuvky USB vášho počítača alebo štandardnej
nabíjačky USB.
Tip: Počas nabíjania modulu Batt-Stick znázorňujú kontrolky LED úroveň nabitia, pričom jedna
z nich bliká.
3. Ak chcete zistiť úroveň nabitia modulu Batt-Stick, vyberte konektor USB zo zásuvky USB
a stlačte tlačidlo ON.
Kontrolky USB sa rozsvietia a zobrazia úroveň nabitia batérie.
4. Keď je modul Batt-Stick nabitý, namontujte modul Batt-Stick do zariadenia TomTom Bandit.

Napájanie zariadenia TomTom Bandit pomocou voliteľného napájacieho kábla
1. Otvorte kryt konektora na zadnej strane modulu Batt-Stick.

Tip: Modul Batt-Stick nemusíte zo zariadenia TomTom Bandit vyberať.
2. Napájací kábel zapojte do konektora modulu Batt-Stick a do zásuvky USB.
Úroveň nabitia batérie môžete zobraziť na obrazovke STAV v ponuke NASTAVENIA.
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Vloženie pamäťovej karty
Nasnímané fotografie a videá sa zaznamenajú na kartu microSD, ktorá sa nachádza v module
Batt-Stick. Používajte kartu microSD triedy 10 alebo vyššej. Zoznam schválených kompatibilných
kariet microSD nájdete na stránke tomtom.com/support.
Poznámka: Ak vložíte kartu microSD, ktorá je pre zariadenie TomTom Bandit príliš pomalá, vaše
zariadenie TomTom Bandit zobrazí hlásenie a požiada vás o vloženie kompatibilnej karty microSD.
Tip: Stav kariet microSD môže časom degradovať. Ako sa karta zapĺňa, jej výkonnosť postupne
klesá. Ak chcete zachovať výkon zariadenia, odporúčame pravidelne formátovať kartu microSD.
Dôležité: Keď vyberiete modul Batt-Stick alebo zložíte kryt objektívu, dajte pozor, aby sa do
zariadenia TomTom Bandit alebo do modulu Batt-Stick nedostali nečistoty alebo voda. Modul
Batt-Stick alebo kryt objektívu skladajte iba v čistom a suchom prostredí.
1. Odstráňte modul Batt-Stick zo zariadenia TomTom Bandit.
2. Kartu microSD vložte do otvoru na pamäťovú kartu v module Batt-Stick.
Dôležité: Kartu microSD je potrebné vložiť tak, aby kontakty smerovali nahor.

3. Namontujte modul Batt-Stick do zariadenia TomTom Bandit.

Režimy a nastavenia videa a fotografií
Každý režim videa a fotografií má svoje vlastné nastavenia.

Režimy TomTom Bandit
Režim môžete vybrať priamo na zariadení TomTom Bandit alebo prostredníctvom mobilnej
aplikácie. Po výbere režimu môžete zmeniť nastavenia videa alebo fotografií pre daný režim.
Normálny režim videa vo vysokej kvalite

Video
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Videá sa nahrávajú pri násobku bežnej snímkovej frekvencie (2x, 4x alebo
8x), no video sa ukladá pri bežnej snímkovej frekvencii (30 sn./s) na
prehrávanie, pričom výsledkom je video v spomalenom pohybe.
V režime spomaleného pohybu sa zaznamenávajú aj zvuk a údaje zo
snímačov. Dostupná frekvencia spomaleného pohybu závistí od rozlíšenia
videa, ktoré vyberiete.
Spomalenie

Časozberný
záznam

V REŽIME ČASOZBERNÉHO ZÁZNAMU zariadenie TomTom Bandit nahráva
časozberné video priamo ako videonahrávku pri aktuálne nastavenom
rozlíšení a bežnej snímkovej frekvencii.
Môžete nastaviť interval záznamu. Časozberný záznam sa zastaví, keď
úroveň nabitia batérie klesne pod určitú hodnotu, keď sa zaplní pamäťová
karta alebo keď stlačíte tlačidlo STOP.
Počas nahrávania časozberného záznamu sa nezaznamenáva žiadny zvuk
ani údaje zo snímačov. Údaje z GPS sa zaznamenajú na začiatku videa,
pokiaľ je k dispozícii signál.
FILM je režim s najvyšším rozlíšením, ktorý zaznamenáva video v rozlíšení
4K alebo 2,7K. Na bežné používanie by malo video v rozlíšení 1080p
postačovať.

Film
Režim fotografií má nasledujúce možnosti:
 Normálne snímanie – na snímanie jednotlivých fotografií.
 Sériové snímanie – na snímanie série fotografií za krátky čas.

Fotografia

Nastavenia videa
Každý režim videa má svoje vlastné nastavenia. Nastavenia môžete zmeniť priamo v zariadení
TomTom Bandit alebo pomocou mobilnej aplikácie.
Z obrazovky Stav kamery prejdite smerom nadol do ponuky NASTAVENIA a vyberte nastavenia
režimu pre aktuálny režim videa, napr. VIDEO alebo SPOMALENÝ POHYB. Prejdite doprava
a vyberte nastavenia, ktoré chcete zmeniť.
Nastavenia videa
Veľkosť






1080p pri 30 sn./s
1080p pri 60 sn./s
720p pri 60 sn./s
720p pri 120 sn./s

Zorné pole




široké
normálne

Nastavenia spomaleného pohybu
 1080p pri 2x rýchlosti
Veľkosť
 720p pri 4x rýchlosti
 WVGA pri 6x rýchlosti
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Zorné pole




široké
normálne

Nastavenia filmového režimu
 4K pri 15 sn./s
Veľkosť
 2,7K pri 30 sn./s
Nastavenia časozberného

Veľkosť



Interval



záznamu
4K pri 15 sn./s
4K pri 30 sn./s
1080p pri 15 sn./s
1080p pri 30 sn./s
1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 60 s

Nastavenia fotografie
Pomocou nastavení fotografií vyberte režim fotografovania. Po výbere režimu môžete vybrať
nastavenia pre režim fotografií. Nastavenia môžete zmeniť priamo v zariadení TomTom Bandit alebo
pomocou mobilnej aplikácie.
Z obrazovky Stav kamery prejdite smerom nadol do ponuky NASTAVENIA a vyberte možnosť
FOTOGRAFIE. Prejdite doprava a vyberte režim, napr. SÉRIOVÉ SNÍMANIE, potom vyberte
nastavenia, ktoré chcete zmeniť.
Nastavenia NORMÁLNEHO SNÍMANIA
 16 Mpx
Veľkosť
Nastavenia SÉRIOVÉHO SNÍMANIA
 8 Mpx
Veľkosť
 16 Mpx
Sériové snímania




do 10 fotografií za 1 sekundu
do 10 fotografií za 2 sekundy

Nastavenia obrazu
Nastavenia obrazu umožňujú zvoliť osvetlenie scény a rotáciu obrázka. Nastavenia sa použijú na
všetky režimy videa a fotografií.
Z obrazovky Stav kamery prejdite smerom nadol do ponuky NASTAVENIA a vyberte možnosť OBRAZ.
Posunutím doprava vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:
Tip: Do nastavení obrazu môžete prejsť iba v zariadení TomTom Bandit.
Scéna
 Možnosť Automaticky (predvolené) automaticky upraví expozíciu kamery podľa zistených
svetelných podmienok.
 Možnosť Jasné nastaví expozíciu kamery na dobré svetelné podmienky.
 Možnosť Noc nastaví expozíciu kamery na slabé svetelné podmienky.
Rotácia
Môžete si zvoliť možnosť rotácie videí a fotografií z vašej kamery o 180 stupňov. Vďaka tomu
môžete kameru upevniť dole hlavou.
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Stav zariadenia TomTom Bandit
Z obrazovky Stav kamery prejdite smerom nadol a otvorte obrazovku NASTAVENIA. Vyberte položku
STAV a prejdite doprava.
Na obrazovke stavu budú uvedené nasledujúce údaje:



Batéria – zostávajúca úroveň nabitia batérie zariadenia TomTom Bandit. Nabite modul
Batt-Stick – ak je batéria takmer vybitá.
Ukladací priestor – množstvo voľného miesta na zariadení TomTom Bandit.
Tip: Ak vám dochádza voľné miesto, pripojte modul Batt-Stick k počítaču a preneste do neho
nejaké súbory.



QuickGPS – stav údajov QuickGPSfix vášho zariadenia TomTom Bandit.
Služba QuickGPSfix pomáha vášmu zariadeniu TomTom Bandit rýchlo určiť vašu presnú polohu,
takže sa môžete pustiť do svojej aktivity. Ak chcete rýchlo aktualizovať údaje služby QuickGPSfix vo vašom zariadení TomTom Bandit, pripojte zariadenie TomTom Bandit k mobilnej
aplikácii. Údaje služby QuickGPSfix platia po dobu 3 dní od ich prevzatia.
Na znázornenie stavu služby QuickGPSfix sa používajú tieto symboly:
Údaje QuickGPSfix vo vašom zariadení TomTom Bandit sú aktuálne.
Údaje QuickGPSfix vo vašom zariadení TomTom Bandit nie sú
aktuálne. Ak údaje QuickGPSfix vo vašom zariadení TomTom Bandit
nie sú aktuálne, kamera bude fungovať ako obvykle. Ak však budete
chcieť začať aktivitu, určenie polohy GPS jej môže trvať dlhšie.




Verzia – číslo verzie softvéru zariadenia TomTom Bandit. Tieto informácie možno budete
potrebovať v prípade kontaktovania zákazníckej podpory.
Sériové číslo – sériové číslo zariadenia TomTom Bandit.

Zapnutie a vypnutie zariadenia TomTom Bandit
Zariadenie TomTom Bandit môže byť zapnuté, vypnuté alebo v pohotovostnom režime. Zariadenie
TomTom Bandit môžete zapínať alebo vypínať iba prostredníctvom tlačidiel na zariadení TomTom
Bandit.

Zapnutie zariadenia TomTom Bandit
Zariadenie TomTom Bandit zapnete stlačením tlačidla START na zadnej strane zariadenia TomTom
Bandit na približne 2 sekundy. Zobrazí sa logo spoločnosti TomTom, červené kontrolky LED zablikajú
a ozve sa zvuk spustenia. Ak do modulu Batt-Stick nevložíte kartu microSD, budete vyzvaní na
vloženie pamäťovej karty, aby sa zariadenie TomTom Bandit mohlo zapnúť.
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Ak je zariadenie TomTom Bandit v pohotovostnom režime, stlačením ovládacieho tlačidla zariadenie
TomTom Bandit preberte.
Zariadenie TomTom Bandit ostáva zapnuté za nasledujúcich podmienok:




Zariadenie TomTom Bandit nahráva video alebo sníma fotografie.
Používate obrazovku na nastavenie zariadenia TomTom Bandit.
Zariadenie TomTom Bandit ovládate pomocou mobilného telefónu prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi alebo rozhrania Bluetooth.

Vypnutie zariadenia TomTom Bandit
Zariadenie TomTom Bandit vypnete stlačením tlačidla STOP na prednej strane zariadenia na
približne 2 sekundy. Červené kontrolky LED zablikajú a ozve sa zvuk vypínania.
Pri poklese úrovne nabitia batérie pod určitú úroveň sa zariadenie TomTom Bandit automaticky
vypne.
Poh. režim
Aby zariadenie TomTom Bandit šetrilo energiu, po pár minútach nečinnosti sa automaticky prepne
do pohotovostného režimu.
Zariadenie TomTom Bandit preberiete stlačením ovládacieho tlačidla, pomocou diaľkového
ovládania alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Po stlačení tlačidla START začne zariadenie
TomTom Bandit nahrávať alebo snímať fotografie, podľa režimu, ktorý ste nastavili.
Zariadenie TomTom Bandit sa vypne po dvoch hodinách v pohotovostnom režime.

Pripojenie k mobilnej aplikácii
Mobilná aplikácia sa nespustí, pokým svoj smartfón nepripojíte k zariadeniu TomTom Bandit
prostredníctvom siete Wi-Fi.
Tip: Len pre systém iOS. Ak váš smartfón podporuje technológiu Bluetooth Smart (BLE), sieť Wi-Fi
bude automaticky zapínať a vypínať mobilná aplikácia. Sieť Wi-Fi sa takisto vypne v prípade, ak
ju nejaký čas nepoužívate.
Pomocou týchto pokynov pripojíte zariadenie TomTom Bandit k vášmu smartfónu a spustíte mobilnú
aplikáciu.
1. Zapnite zariadenie TomTom Bandit.
2. Z obrazovky Stav kamery prejdite smerom nahor a zapnite pripojenie Wi-Fi zariadenia TomTom
Bandit.
Na obrazovke sa zobrazí názov a heslo pripojenia Wi-Fi.
3. Na smartfóne prejdite na obrazovku nastavení siete Wi-Fi a zo zoznamu sietí vyberte pripojenie
Wi-Fi zariadenia TomTom Bandit.
4. Zadajte heslo uvedené na obrazovke zariadenia TomTom Bandit.
Váš telefón sa pripojí zariadeniu TomTom Bandit. Na obrazovke zariadenia TomTom Bandit sa
zobrazí hlásenie Pripojené k zariadeniu.
5. Spustite mobilnú aplikáciu.
Spustí sa mobilná aplikácia a zobrazí sa obrazovka Hľadáčik.

Obnovenie výrobných nastavení zariadenia TomTom Bandit
Pri obnove výrobných nastavení zariadenia TomTom Bandit postupujte nasledujúcim spôsobom:
Z obrazovky Stav kamery na zariadení TomTom Bandit prejdite smerom nadol a otvorte obrazovku
NASTAVENIA. Vyberte položku VŠEOBECNÉ, potom vyberte položku MOŽNOSTI.
Prostredníctvom položky OBNOVA si môžete vybrať z dvoch možností:
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Možnosť OBNOVIŤ VŠETKO obnoví výrobné nastavenia zariadenia TomTom Bandit a zariadenie
TomTom Bandit reštartuje.
Poznámka: Obnova výrobných nastavení nevymaže fotografie a videá uložené na karte microSD.



Možnosť OBNOVIŤ WIFI vygeneruje nový názov siete Wi-Fi a heslo.

Aktualizácia softvéru kamery
Ak chcete získať aktualizácie, najskôr svoje zariadenie TomTom Bandit zaregistrujte v účte
TomTom MySports prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo aplikácie Bandit Studio.
Aktualizácie môžete nainštalovať do zariadenia TomTom Bandit nasledujúcimi spôsobmi:



Nainštalujte aktualizácie priamo do zariadenia TomTom Bandit z mobilnej aplikácie.
Preneste aktualizácie do modulu Batt-Stick z aplikácie Bandit Studio a potom vložte modul
Batt-Stick do zariadenia TomTom Bandit.

Inštalácia aktualizácií pomocou mobilnej aplikácie
1. Pripojte smartfón k zariadeniu TomTom Bandit prostredníctvom siete Wi-Fi.
2. Otvorte mobilnú aplikáciu Bandit.
Ak je k dispozícii aktualizácia, prenesie sa do zariadenia TomTom Bandit na pozadí. Keď je
aktualizácia pripravená na inštaláciu, v aplikácii sa zobrazí správa.
Tip: Ak si chcete pozrieť, či má vaše zariadenie TomTom Bandit nainštalovaný najnovší
softvér, vyberte tlačidlo ponuky aplikácie a potom vyberte možnosť Stav kamery. Ak má
kamera aktuálny softvér, vedľa položky Verzia softvéru kamery je zelený krížik.
3. Reštartujte zariadenie TomTom Bandit.
4. Nainštalujte aktualizáciu podľa pokynov na displeji.
Inštalácia aktualizácií pomocou aplikácie Bandit Studio
1. Uistite sa, že je batéria zariadenia Bandit dostatočne nabitá.
2. Odstráňte modul Batt-Stick zo zariadenia TomTom Bandit.
3. Spustite aplikáciu Bandit Studio v počítači.
1. Konektor USB modulu Batt-Stick zasuňte do portu USB vášho počítača.
2. V aplikácii Bandit Studio vyberte tlačidlo ponuky nastavení.
Ak je k dispozícii aktualizácia, obrazovka zobrazí možnosť Aktualizovať vedľa verzie firmvéru
kamery.
3. Vyberte možnosť Aktualizovať.
Mobilná aplikácia prenesie aktualizáciu do modulu Batt-Stick.
4. Vložte modul Batt-Stick do zariadenia TomTom Bandit.
5. Zapnite zariadenie TomTom Bandit.
6. Nainštalujte aktualizáciu podľa pokynov na displeji.

Aktualizácie údajov služby QuickGPSFix
Zariadenie TomTom Bandit využíva službu QuickGPSFix v nasledujúcich prípadoch na presnejšie
určenie vašej polohy:




Zariadenie TomTom Bandit sa dlhší čas nepoužíva.
Zariadenie TomTom Bandit sa nachádza mimo pokrytia GPS dlhšie ako jeden týždeň.
Zariadenie TomTom Bandit sa reštartuje viac ako 500 km od vašej predchádzajúcej polohy.
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QuickGPSFix obsahuje informácie o polohách satelitu , ktoré pomôžu zariadeniu TomTom Bandit
rýchlejšie nájsť vašu polohu.
Tip: Údaje QuickGPSFix sa aktualizujú automaticky z mobilnej aplikácie.

Starostlivosť o zariadenie TomTom Bandit
Ak kameru používate často, odporúčame ju raz do týždňa vyčistiť.
Dôležité: Keď vyberiete modul Batt-Stick alebo zložíte kryt objektívu, dajte pozor, aby sa do
zariadenia TomTom Bandit alebo do modulu Batt-Stick nedostali nečistoty alebo voda. Modul
Batt-Stick alebo kryt objektívu skladajte iba v čistom a suchom prostredí.



Kameru podľa potreby utrite vlhkou handričkou. Na odstránenie mastnoty a nečistôt použite
šetrné mydlo. Ak je kamera veľmi znečistená, opláchnite ju v studenej alebo vlažnej vode.
Kryt objektívu a objektív vyčistite handričkou a sprejom určeným na čistenie objektívov kamier
a fotoaparátov.
Tip: Na vyčistenie objektívu a jeho krytu môžete použiť vrecko na kameru TomTom
z mikrovlákna.





Kameru nevystavujte agresívnym chemikáliám, ako je benzín, čistiace rozpúšťadlá, acetón,
alkohol alebo repelenty proti hmyzu. Chemikálie môžu poškodiť tesnenia, puzdro a povrchovú
úpravu kamery.
Po použití kamery vo vode zariadenie TomTom Bandit opláchnite čistou vodou a osušte mäkkou
handričkou. V prípade modulu Batt-Stick otvorte kryt vonkajších kontaktov a osušte kontakty aj
kryt.

Odstraňovanie videí a fotografií a formátovanie pamäťovej karty
Môžete odstrániť jednotlivé alebo všetky videá alebo fotografie z karty microSD, prípadne môžete
kartu microSD sformátovať:




ODSTRÁNIŤ – Táto možnosť z karty microSD odstráni naposledy zaznamenané video alebo
fotografiu.
ODSTRÁNIŤ VŠETKO – Táto možnosť z karty microSD odstráni všetky videá, fotografie a údaje zo
snímačov, no neodstráni údaje, ktoré sa nenachádzajú v tom istom priečinku.
FORMÁTOVAŤ SD – Táto možnosť kartu microSD sformátuje a vymaže všetky údaje, ktoré na nej
boli uložené.

Odstránenie posledného zaznamenaného videa alebo fotografie
1. V ponuke NASTAVENIA vyberte položku VŠEOBECNÉ a následne položku UKLADACÍ PRIESTOR.
2. Vyberte položku ODSTRÁNIŤ, potom vyberte položku ÁNO.
Posledné zaznamenané video alebo fotografia sa odstráni.
Odstránenie všetkých videí a fotografií
1. V ponuke NASTAVENIA vyberte položku VŠEOBECNÉ a následne položku UKLADACÍ PRIESTOR.
2. Vyberte položku ODSTRÁNIŤ VŠETKO.
3. Vyberte položku ÁNO.
Všetky videá a fotografie sa odstránia.
Formátovanie pamäťovej karty
Dôležité: Formátovaním sa vymažú VŠETKY údaje na karte microSD.
1. V ponuke NASTAVENIA vyberte položku VŠEOBECNÉ a následne položku UKLADACÍ PRIESTOR.
2. Vyberte položku FORMÁTOVAŤ SD.
3. Vyberte položku ÁNO.
Prebehne formátovanie karty microSD a všetky údaje sa vymažú.
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Prístup k videám a fotografiám
Vaše videá, fotografie a zaujímavé momenty sa ukladajú na pamäťovú kartu, ktorá je vložená
v module Batt-Stick. Najjednoduchším spôsobom na vytvorenie video príbehu z fotografií a
zaujímavých momentov je použitie mobilnej aplikácie Bandit alebo aplikácie Bandit Studio.
Mobilná aplikácia Bandit sa k zariadeniu TomTom Bandit pripojí pomocou pripojenia Wi-Fi. Pomocou
aplikácie môžete vytvoriť a nahrať svoj video príbeh už za pohybu, priamo z vašej kamery.
Aplikácia Bandit Studio sa inštaluje do počítača. Je potrebné odstrániť modul Batt-Stick zo
zariadenia TomTom Bandit a vložiť konektor USB modulu Batt-Stick do portu USB vášho počítača.
Poznámka: Keď je modul Batt-Stick pripojený k počítaču, môžete prejsť na videá a fotografie
pomocou prehliadača súborov.

Zobrazovanie metrík na zariadení TomTom Bandit
Počas nahrávania alebo snímania fotografií môžete prejsť z obrazovky Stav kamery doprava
a zobraziť obrazovku Metriky. Posunutím nahor alebo nadol zobrazíte rôzne dostupné metriky,
napríklad monitor srdcovej frekvencie. Opätovným posunutím doprava vyberiete skutočné metriky
merané snímačom alebo zariadením.
Uvidíte dve metriky, ktoré sa budú líšiť v závislosti od režimu, ktorý práve používate. Text pod
každým údajom popisuje informácie, ktoré sa práve zobrazujú.
Niekoľko príkladov dostupných metrík:




Karta SD – v hornej časti obrazovky sa zobrazuje zostávajúca doba nahrávania a v dolnej časti
obrazovky zase aktuálna dĺžka záznamu.
Režim rýchlosti – v hornej časti obrazovky sa zobrazuje maximálna rýchlosť a v dolnej časti
zase aktuálna rýchlosť.
Srdcová frekvencia – maximálna srdcová frekvencia sa zobrazuje v hornej časti obrazovky,
aktuálna srdcová frekvencia v spodnej časti obrazovky. Tieto metriky používajú údaje
z voliteľného monitora srdcovej frekvencie.
Poznámka: Zariadenie TomTom Bandit má aj vstavané snímače, ktoré zaznamenávajú metriky
uložené spolu s video súborom. Tieto metriky nie je možné zobraziť v zariadení TomTom Bandit.
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Používanie periférnych zariadení
Montáž základného držiaka
Súprava základného držiaka umožňuje namontovať zariadenie TomTom Bandit na helmu alebo iný
plochý či mierne oblý povrch. Zariadenie sa dodáva so základnými držiakmi na ploché a oblé
povrchy.
Tip: Ďalšie držiaky sú k dispozícii ako príslušenstvo.
Tip: Ak chcete zariadenie TomTom Bandit namontovať na riadidlá, použite voliteľný držiak na
bicykel.
Tip: Vaše zariadenie TomTom Bandit môžete tiež namontovať dole hlavou. Ak chcete otočiť
obraz o 180 stupňov,nastavte nastavenie obrazu ROTÁCIA na hodnotu 180.
1. Pred montážou držiaka nájdite najlepšie umiestnenie zariadenia TomTom Bandit.
Držiak pripevnite iba na hladký a tvrdý povrch. Držiak nemožno dostatočne upevniť na porézne,
textúrované alebo mäkké povrchy.
Ak chcete zariadenie TomTom Bandit namontovať do iných uhlov a na ľavú alebo pravú stranu
helmy, podstavec zariadenia TomTom Bandit môžete otočiť o viac ako 180 stupňov okolo tela.
Tip: Pomocou živého hľadáčika mobilnej aplikácie nastavte správne zorné pole zariadenia
TomTom Bandit.

2. Miesto, na ktoré chcete základný držiak namontovať, najskôr vyčistite.
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Vosk, olej, nečistoty a vlhkosť znižujú priľnavosť, čo môže mať za následok nedostatočné
pripevnenie. Daný priestor musí byť úplne suchý.

3. Držiak otočte správnym smerom. Následne ho v suchom prostredí a pri izbovej teplote
pripevnite. Držiak pevne pritlačte na povrch.
Ak sa držiak pokúsite pripevniť vo vlhkom alebo chladnom prostredí, pripevnenie nebude
dostatočné.
4. Lepidlo nechajte schnúť 24 hodín.
5. Zariadenie TomTom Bandit namontujte do držiaka. Skontrolujte, či zariadenie TomTom Bandit
pevne drží.
Dôležité: Pred každou činnosťou skontrolujte, či je zariadenie TomTom Bandit pevne zaistené.
Pravidelne kontrolujte pevné zaistenie držiaka. Ak počas činnosti dochádza k nárazom alebo
vibráciám, zariadenie TomTom Bandit zaistite upevňovacou šnúrkou, aby ste ho nestratili.

Montáž držiaka otočného o 360°
Táto súprava držiaka otočného o 360° umožňuje namontovať zariadenie TomTom Bandit na helmu
alebo iný plochý či mierne oblý povrch. Dodáva sa s podstavcami na ploché a oblé povrchy. Po
namontovaní budete môcť jednoducho nastaviť smer a uhol zariadenia TomTom Bandit.
Tip: Ďalšie držiaky sú k dispozícii ako príslušenstvo.
Tip: Ak chcete zariadenie TomTom Bandit namontovať na riadidlá, použite voliteľný držiak na
bicykel.
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Tip: Vaše zariadenie TomTom Bandit môžete tiež namontovať dole hlavou. Ak chcete otočiť
obraz o 180 stupňov,nastavte nastavenie obrazu ROTÁCIA na hodnotu 180.
1. Pred montážou držiaka nájdite najlepšie umiestnenie zariadenia TomTom Bandit.
Držiak pripevnite iba na hladký a tvrdý povrch. Držiak nemožno dostatočne upevniť na porézne,
textúrované alebo mäkké povrchy.
Ak chcete zariadenie TomTom Bandit namontovať do iných uhlov a na ľavú alebo pravú stranu
helmy, podstavec zariadenia TomTom Bandit môžete otočiť o viac ako 180 stupňov okolo tela
zariadenia TomTom Bandit.
Tip: Pomocou živého hľadáčika mobilnej aplikácie nastavte správne zorné pole zariadenia
TomTom Bandit.

2. Miesto, na ktoré chcete držiak namontovať najskôr vyčistite.
Vosk, olej, nečistoty a vlhkosť znižujú priľnavosť, čo môže mať za následok nedostatočné
pripevnenie. Daný priestor musí byť úplne suchý.

3. Podstavec držiaka pripevnite v suchom prostredí s izbovou teplotou. Podstavec držiaka pevne
pritlačte na povrch.
Ak sa podstavec držiaka pokúsite pripevniť vo vlhkom alebo chladnom prostredí, pripevnenie
nebude dostatočné.
4. Lepidlo nechajte schnúť 24 hodín.
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5. Na podstavec držiaka namontujte držiak otočný o 360°. Podložku zariadenia TomTom Bandit
zatlačte smerom nadol a otočný stojan zaistite o podstavec.

6. Na držiak otočný o 360° namontujte zariadenie TomTom Bandit. Skontrolujte, či zariadenie
TomTom Bandit pevne drží.

7. Upravte polohu zariadenia TomTom Bandit a zatlačením páčky otočného držiaka do uzavretej
polohy ho zaistite.
Tip: Pomocou živého hľadáčika mobilnej aplikácie nastavte správne zorné pole zariadenia
TomTom Bandit.
Dôležité: Pred každou činnosťou skontrolujte, či je zariadenie TomTom Bandit pevne zaistené.
Pravidelne kontrolujte pevné zaistenie držiaka. Ak počas činnosti dochádza k nárazom alebo
vibráciám, zariadenie TomTom Bandit zaistite upevňovacou šnúrkou, aby ste ho nestratili.
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Používanie držiaka na bicykel
Voliteľná súprava držiaka na bicykel umožňuje upevnenie zariadenia TomTom Bandit na riadidlá
bicykla alebo iný komponent v tvare rúrky podobnej veľkosti.

Držiak na bicykel upevňujte iba na čistý a suchý povrch. Vosk, olej, mastnota a vlhkosť znížia
priľnavosť, kvôli čomu sa bude držiak pohybovať.
Svorky držiaka na bicykel pevne utiahnite rukou. Zariadenie TomTom Bandit namontujte na držiak
na bicykel a následne upravte polohu zariadenia TomTom Bandit, aby ste dosiahli správny výhľad.
Tip: Pomocou živého hľadáčika mobilnej aplikácie nastavte správne zorné pole zariadenia
TomTom Bandit.
Tip: Vaše zariadenie TomTom Bandit môžete tiež namontovať dole hlavou. Ak chcete otočiť
obraz o 180 stupňov,nastavte nastavenie obrazu ROTÁCIA na hodnotu 180.
Mierne utiahnite svorky šesťhranným kľúčom. Svorky nedoťahujte príliš silno, pretože by ste mohli
držiak na bicykel poškodiť.
Dôležité: Pred každou činnosťou skontrolujte, či je zariadenie TomTom Bandit pevne zaistené.
Pravidelne kontrolujte pevné zaistenie držiaka. Ak počas činnosti dochádza k nárazom alebo
vibráciám, zariadenie TomTom Bandit zaistite upevňovacou šnúrkou, aby ste ho nestratili.
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Používanie voliteľného diaľkového ovládania
Diaľkové ovládanie možno používať na spustenie a zastavenie nahrávania a na ručné zvýraznenie
zaujímavého momentu vášho videa. Diaľkové ovládanie používajte v prípadoch, keď nemôžete ľahko
alebo bezpečne dočiahnuť na zariadenie TomTom Bandit.

Diaľkové ovládanie môžete držať v ruke alebo ho môžete upevniť na miesto, na ktoré ľahko
dosiahnete.
Poznámka: Diaľkové ovládanie využíva na pripojenie k zariadeniu TomTom Bandit rozhranie
Bluetooth Smart a možno ho používať len s jedným zariadením TomTom Bandit naraz.
Pripojenie diaľkového ovládania
1. Z obrazovky Stav kamery na zariadení TomTom Bandit prejdite smerom nadol a otvorte ponuku
NASTAVENIA.
2. Vyberte položku VŠEOBECNÉ a prejdite doprava.
3. Vyberte položku PRIPOJIŤ a prejdite doprava.
4. Vyberte položku DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE a prejdite doprava.
5. Pohybom nahor alebo nadol túto položku zapnete.
6. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo ON na 3 sekundy, až kým kontrolka LED nezabliká trikrát
nazeleno.
Diaľkové ovládanie je pripojené k zariadeniu TomTom Bandit.
Tip: Živý hľadáčik mobilnej aplikácie môžete takisto použiť ako diaľkové ovládanie.
Diaľkové ovládanie možno používať iba s jednou kamerou naraz. Ak chcete diaľkové ovládanie
pripojiť k inej kamere, vyššie uvedený postup zopakujte s diaľkovým ovládaním v dosahu novej
kamery.
Nahrávanie videa pomocou diaľkového ovládania

Diaľkové ovládanie zapnete stlačením tlačidla START (tlačidlo 2) na 3 sekundy, až kým kontrolka LED
(3) trikrát nezabliká nazeleno.
Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla START (tlačidlo 2). Kontrolka LED (3) raz zabliká.
Stlačením tlačidla START (tlačidlo 2) zvýrazníte zaujímavý moment videa.
Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla ON (tlačidlo 1). Kontrolka LED (3) raz zabliká.
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Remienky a držiaky na diaľkové ovládanie
Remienok na diaľkové ovládanie na zápästie je vhodný na holé zápästie. Remienok možno predĺžiť
tak, aby sa dal navliecť aj na rukáv zimnej bundy, napríklad počas zimných športov. Remienky
možno použiť aj na zaistenie diaľkového ovládania na riadidlá, na selfie stick alebo iné vhodné
umiestnenie.
Poznámka: Diaľkové ovládanie je odolné voči ošpliechaniu a nemalo by sa ponárať do vody.
Výmena batérie v diaľkovom ovládaní
Diaľkové ovládanie využíva gombíkovú batériu CR2032.
Batériu nabijete nasledujúcim spôsobom:
1. Otočením tlačidla diaľkového ovládania proti smeru hodinových ručičiek ho odstránite z čiernej
základne.
2. Pomocou mince otočte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa neodistí. Potom
ho zložte.
3. Batériu opatrne vypáčte.
4. Batériu vymeňte za novú.
5. Kryt vráťte na miesto, pomocou mince ho otočte v smere hodinových ručičiek, až kým sa
nezaistí.
6. Naskrutkujte tlačidlo diaľkového ovládania v smere hodinových ručičiek na čiernu základňu.

Používanie krytov objektívu
Štandardný biely kryt objektívu chráni pred ošpliechaním (IPX7). Ak chcete zariadenie TomTom
Bandit používať vo vode alebo pod vodou do hĺbky 40 m (5 ATM), resp. pri aktivitách na vodnej
hladine, napr. pri surfovaní, namontujte voliteľný čierny kryt objektívu Dive (IPX8).
Poznámka: Pri používaní čierneho krytu objektívu Dive IPX8 sú mikrofón a barometer zakryté
a nefungujú.
Kryt objektívu zložíte stlačením uvoľňovacieho tlačidla a otočením krytu objektívu proti smeru
hodinových ručičiek.
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Kryt objektívu založíte tak, že ho nasadíte na objektív zariadenia TomTom Bandit a otočíte ho
v smere hodinových ručičiek, až kým sa nezaistí.

Dôležité: Keď kryt objektívu nepoužívate, uchovávajte ho v jeho úložnom vrecku.
Dôležité: Aby ste predišli poškodeniu objektívu zariadenia TomTom Bandit, zariadenie TomTom
Bandit nikdy nepoužívajte bez krytu objektívu.
Dôležité: Kryt objektívu a objektív vyčistite handričkou a sprejom určeným na čistenie objektívov
kamier a fotoaparátov.
Dôležité: Skontrolujte, či tesnenia krytu objektívu a modulu Batt-Stick nie sú znečistené,
poškodené alebo popraskané. Drobné nečistoty a praskliny môžu spôsobiť netesnosť a následné
poškodenie zariadenia TomTom Bandit.
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Pridávanie snímačov
Informácie o snímačoch
Zariadenie TomTom Bandit využíva snímače na záznam údajov spolu s video súbormi. Vďaka tomu
pri prezeraní videa ľahšie nájdete zaujímavé momenty.
Poznámka: Zariadenie TomTom Bandit uchováva všetky údaje snímačov vo video súbore.
Pre zariadenie TomTom Bandit sú k dispozícii dva typy snímačov:
Vstavané snímače
Viac informácií o vstavaných snímačoch nájdete v časti Snímače vo vašej kamere.
Externé snímače
Externé snímače sú externé zariadenia, ktoré môžete pripojiť k zariadeniu TomTom Bandit, aby
poskytovali doplňujúce údaje o vašej aktivite.
Prostredníctvom pripojenia Bluetooth Smart (BLE) môžete napríklad pripojiť monitor srdcovej
frekvencie. Tento snímač meria srdcovú frekvenciu počas športových aktivít. Externý monitor
srdcovej frekvencie TomTom je k dispozícii ako príslušenstvo.
Zariadenie TomTom Bandit sa pripojí k externým snímačom, keď sa spustí nahrávanie. Po ukončení
nahrávania sa snímač odpojí.

Snímače v zariadení TomTom Bandit
Zariadenie TomTom Bandit má vstavané snímače, ktoré zaznamenávajú nasledujúce metriky:
Rýchlosť.

Preťaženie.

Maximálne zrýchlenie.

Maximálne spomalenie.

Maximálna rotácia.

Maximálna vertikálna rýchlosť.

Srdcová frekvencia z monitora srdcovej frekvencie.

Ručné zvýrazňovanie zaujímavých momentov.
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Zaznamenáva sa aj poloha GPS.
Údaje metrík sú uložené spolu s vašimi videami a možno ich zobraziť ako zaujímavé momenty videa
v mobilnej aplikácii alebo v aplikácii Bandit Studio a pridať ako grafiku do vášho video príbehu.
Takisto môžete používať externé snímače, napríklad monitor srdcovej frekvencie, na rozšírenie
údajov o vašich aktivitách.
K zariadeniu TomTom Bandit možno takisto pripojiť aj voliteľný externý monofónny mikrofón.

Monitor srdcovej frekvencie
Externý monitor srdcovej frekvencie TomTom môžete so zariadením TomTom Bandit používať
nasledujúcim spôsobom:
1. Monitor pripevnite k popruhu.

2. Popruh si upevnite okolo hrudníka tak, aby sa monitor nachádzal tesne nad vašou hrudnou
kosťou.
Skontrolujte, či je monitor správne otočený – názov TomTom by mal byť pre osobu stojacu
oproti vám dobre čitateľný.

Tip: Snímače na vnútornej strane popruhu pred nasadením na hrudník navlhčite. Monitor tak
ľahšie zaznamená vašu srdcovú činnosť.
3. Z obrazovky Stav kamery na zariadení TomTom Bandit prejdite smerom nadol a otvorte
obrazovku NASTAVENIA.
4. Vyberte položku VŠEOBECNÉ, potom vyberte položku PRIPOJIŤ.
5. Vyberte položku SNÍMAČE a prejdite doprava.
6. Vyberte položku SRDCE, prejdite doprava a zapnite ju.
7. Keď začnete s aktivitou, zariadenie TomTom Bandit sa pripojí k monitoru a v hornej časti
obrazovky sa zobrazí ikona srdca.

Ak pri prvom pokuse o pripojenie k monitoru zariadenie TomTom Bandit nájde viacero monitorov, zariadenie TomTom Bandit nebude vedieť, ku ktorému sa má pripojiť. Presuňte sa na
miesto, na ktorom nebudú v dosahu vášho zariadenia TomTom Bandit žiadne iné monitory.
Po prvom pripojení sa zariadenie TomTom Bandit vždy pripojí k vášmu monitoru.
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Externý monitor srdcovej frekvencie môžete používať aj s inými zariadeniami a aplikáciami
s podporou technológie Bluetooth® Smart. Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej s vaším
produktom alebo aplikáciou.
Ak chcete vymeniť batériu CR2032 vo vašom monitore, pomocou mince otvorte zadný kryt monitora.
Batériu je potrebné recyklovať alebo zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
Poznámka: Monitor srdcovej frekvencie TomTom nie je vodotesný.
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Nahrávanie videí
Informácie o nahrávaní videí
Zariadenie TomTom Bandit môžete používať na nahrávanie videí v nasledujúcich režimoch:





VIDEO – Pomocou tohto režimu môžete nahrávať bežné videá vo vysokej kvalite.
SPOMALENÝ POHYB – V tomto režime možno nahrávať spomalené videá vo vysokej kvalite.
ČASOZBERNÝ ZÁZNAM – V tomto režime možno snímať časozberné videá v nastavených
intervaloch.
FILM – Režim vysoko kvalitného videa pre video špecialistov.

Režim vyberiete pomocou ovládacieho tlačidla na zariadení TomTom Bandit alebo prostredníctvom
mobilnej aplikácie.
Každý režim videa má svoj vlastný výber nastavení.

Nahrávanie videa
Nahrávanie videa môžete spustiť a zastaviť buď priamo na zariadení TomTom Bandit, pomocou
diaľkového ovládania, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Tip: Vo vašom videu môžete takisto ručne zvýrazniť zaujímavé momenty.
Poznámka: Ak je vaše zariadenie TomTom Bandit pripojené k mobilnej aplikácii, na zmenu
nastavení zariadenia TomTom Bandit môžete používať iba aplikáciu.
Nahrávanie videa iba pomocou zariadenia TomTom Bandit alebo diaľkového ovládania
1. Stlačte tlačidlo START na zariadení TomTom Bandit alebo na diaľkovom ovládaní.

Zariadenie TomTom Bandit zapípa a začnú blikať červené kontrolky LED, ktoré oznamujú, že
nahrávanie sa spustilo.

Na obrazovke TomTom Bandit sa zobrazuje doba nahrávania a režim videa.
Tip: Ak na obrazovke zariadenia TomTom Bandit prejdete doprava, zobrazí sa zostávajúca
doba nahrávania videa. Zostávajúca doba nahrávania závisí od ukladacieho priestoru
dostupného na karte microSD a od režimu videa, ktorý používate.
2. Pri nahrávaní videa môžete stlačením tlačidla START ručne zvýrazniť zaujímavý moment vo
vašom videu.
3. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP.

Zariadenie TomTom Bandit zapípa a červené kontrolky LED prestanú blikať.
4. Svoje videá môžete upraviť a odovzdať prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo aplikácie
Bandit Studio.
Nahrávanie videa pomocou mobilnej aplikácie
1. Mobilnú aplikáciu pripojte k zariadeniu TomTom Bandit.
2. Stlačte tlačidlo START na zariadení TomTom Bandit alebo tlačidlo nahrávania v mobilnej
aplikácii.

Zariadenie TomTom Bandit zapípa a začnú blikať červené kontrolky LED, ktoré oznamujú, že
nahrávanie sa spustilo.

Na obrazovke TomTom Bandit sa zobrazuje doba nahrávania a režim videa.
3. Pri nahrávaní videa môžete stlačením tlačidla START na zariadení TomTom Bandit alebo tlačidla
zvýraznenia v aplikácii ručne zvýrazniť zaujímavé momenty vo vašom videu.
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4. Stlačením tlačidla STOP na zariadení TomTom Bandit alebo tlačidla nahrávania v mobilnej
aplikácii nahrávanie zastavíte.

Zariadenie TomTom Bandit zapípa a červené kontrolky LED prestanú blikať.
5. Svoje video môžete upraviť a odovzdať prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Zvýraznenie zaujímavých momentov videa
Počas nahrávania môžete do svojho videa pridávať zaujímavé momenty. Zvýraznením môžete
označiť vzrušujúci moment svojho videa, napríklad vysokú rýchlosť, skok alebo hoci aj krásny
výhľad, ktoré by ste si radi pozreli neskôr, alebo pridali do svojho video príbehu. Video môže
obsahovať veľa zvýraznených momentov.
Zvýraznené momenty uľahčujú prehrávanie videa, vytváranie video príbehov a zdieľanie videa
prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo aplikácie Bandit Studio. Zvýraznené momenty sa zobrazia
oddelene od videa, v ktorom sa nachádzajú. Každý zvýraznený moment predstavuje úsek videa
trvajúci 6 sekúnd.
Najvzrušujúcejšie momenty akcie sa do videa pridávajú na základe údajov zo zabudovaných
snímačov, externých snímačov alebo ručne. Zaujímavé momenty zo zabudovaných a externých
snímačov sa pridajú automaticky.
Tip: Pri pozeraní videa v mobilnej aplikácii alebo aplikácii Bandit Studio môžete do neho pridávať
aj zaujímavé momenty. Okrem toho môžete upraviť umiestnenie a trvanie zaujímavého
momentu.
Používajú sa nasledujúce zaujímavé momenty a ich symboly:
Rýchlosť.

Preťaženie.

Maximálne zrýchlenie.

Maximálne spomalenie.

Maximálna rotácia.

Maximálna vertikálna rýchlosť.

Srdcová frekvencia z monitora srdcovej frekvencie.

Ručné zvýrazňovanie zaujímavých momentov.
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Ručné zvýraznenie zaujímavého momentu
Zaujímavé momenty svojho videa môžete zvýrazniť aj ručne – vždy, keď sa stane niečo vzrušujúce
alebo hodné zapamätania, či už pred danou udalosťou, alebo po nej.
Ručne môžete zvýrazňovať zaujímavé momenty, ktoré funkcia automatického zvýrazňovania nemusí
rozpoznať, napr. krásny výhľad, najvyšší bod túry alebo spoločnosť vašich priateľov.
Tip: Pri pozeraní videa v mobilnej aplikácii alebo aplikácii Bandit Studio môžete do neho pridávať
aj zaujímavé momenty. Okrem toho môžete upraviť umiestnenie a trvanie zaujímavého
momentu.
Ak chcete ručne zvýrazniť zaujímavý moment počas nahrávania videa, stlačte tlačidlo START na
zariadení TomTom Bandit alebo na diaľkovom ovládaní, prípadne použite tlačidlo zvýraznenia
v mobilnej aplikácii.

Ak zariadenie TomTom Bandit používate bez mobilnej aplikácie, po ručnom zvýraznení zaujímavého
momentu sa na obrazovke zobrazí symbol hviezdičky a hlásenie Nový zaujímavý moment.
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Snímanie fotografií
O snímaní fotografií
Zariadenie TomTom Bandit môžete používať na snímanie fotografií v nasledujúcich režimoch:



Normálny – nasníma sa jedna fotografia.
Sériový – v krátkom časovom úseku sa nasníma séria fotografií.

Režim vyberiete pomocou ovládacieho tlačidla na zariadení TomTom Bandit alebo prostredníctvom
mobilnej aplikácie.
Každý režim fotografií má svoj vlastný rozsah nastavení.
Zhrnutie režimu fotografií
Režim

Rozlíšenie

Frekvencia snímania

Zorné pole

NORMÁLNY

16 Mpx

Jedna fotografia

Široké

SÉRIOVÉ
SNÍMANIE

16 Mpx

10 fotografií za 1 s
10 fotografií za 2 s

Široké

SÉRIOVÉ
SNÍMANIE

8 Mpx

10 fotografií za 1 s
10 fotografií za 2 s

Široké

Fotografie sa ukladajú vo formáte JPEG.

Snímanie jednotlivých fotografií
Fotografie môžete snímať buď priamo na zariadení TomTom Bandit, pomocou diaľkového ovládania,
alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Ak chcete snímať jednotlivé fotografie, vyberte režim NORMÁLNE SNÍMANIE, a to buď priamo
v zariadení TomTom Bandit, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Poznámka: Ak je vaše zariadenie TomTom Bandit pripojené k mobilnej aplikácii, na zmenu
nastavení zariadenia TomTom Bandit môžete používať iba aplikáciu.
Snímanie fotografií iba pomocou zariadenia TomTom Bandit alebo diaľkového ovládania
1. V zariadení TomTom Bandit vyberte nastavenia fotografií režimu NORMÁLNEHO SNÍMANIA.
2. Stlačte tlačidlo START na zariadení TomTom Bandit alebo na diaľkovom ovládaní.

Zariadenie TomTom Bandit zapípa a zablikajú červené kontrolky LED, ktoré oznamujú, že sa
sníma fotografia.

Zariadenie TomTom Bandit zapípa znova pri uložení fotografie.

Na obrazovke zariadenia TomTom Bandit sa zobrazuje počet nasnímaných fotografií.
Tip: Ak na obrazovke zariadenia TomTom Bandit prejdete doprava, zobrazí sa zostávajúca
doba nahrávania videa alebo počet fotografií, ktoré ešte môžete nasnímať. Zostávajúca doba
nahrávania závisí od ukladacieho priestoru dostupného na karte microSD a od režimu fotografií,
ktorý používate.
3. Svoje fotografie môžete upraviť a odovzdať prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo aplikácie
Bandit Studio.
Snímanie fotografií pomocou mobilnej aplikácie
1. Mobilnú aplikáciu pripojte k zariadeniu TomTom Bandit.
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2. V mobilnej aplikácii vyberte položku Jednotlivá fotografia.
3. Stlačte tlačidlo START na zariadení TomTom Bandit alebo tlačidlo nahrávania v mobilnej
aplikácii.

Zariadenie TomTom Bandit zapípa a zablikajú červené kontrolky LED, ktoré oznamujú, že sa
sníma fotografia.

Zariadenie TomTom Bandit zapípa znova pri uložení fotografie.
4. Svoje fotografie môžete upraviť a odovzdať prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Sériové snímanie fotografií
Fotografie môžete snímať sériovo buď priamo na zariadení TomTom Bandit, pomocou diaľkového
ovládania, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Ak chcete snímať fotografie sériovo, vyberte režim SÉRIOVÉ SNÍMANIE, a to buď priamo v zariadení
TomTom Bandit, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Poznámka: Ak je vaše zariadenie TomTom Bandit pripojené k mobilnej aplikácii, na zmenu
nastavení zariadenia TomTom Bandit môžete používať iba aplikáciu.
Sériové snímanie fotografií iba pomocou zariadenia TomTom Bandit alebo diaľkového ovládania
1. Stlačte tlačidlo START na zariadení TomTom Bandit alebo na diaľkovom ovládaní.

Zariadenie TomTom Bandit zapípa a zablikajú červené kontrolky LED, ktoré oznamujú, že sa
snímajú fotografie.

Zariadenie TomTom Bandit zapípa znova pri uložení fotografií.

Na obrazovke zariadenia TomTom Bandit sa zobrazuje počet nasnímaných fotografií.
Tip: Ak na obrazovke zariadenia TomTom Bandit prejdete doprava, zobrazí sa zostávajúca
doba nahrávania videa. Zostávajúca doba nahrávania závisí od ukladacieho priestoru
dostupného na karte microSD a od režimu fotografií, ktorý používate.
2. Svoje fotografie môžete upraviť a odovzdať prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo aplikácie
Bandit Studio.
Sériové snímanie fotografií pomocou mobilnej aplikácie
1. Mobilnú aplikáciu pripojte k zariadeniu TomTom Bandit.
2. Stlačte tlačidlo START na zariadení TomTom Bandit alebo tlačidlo nahrávania v mobilnej
aplikácii.

Zariadenie TomTom Bandit zapípa a zablikajú červené kontrolky LED, ktoré oznamujú, že sa
snímajú fotografie.

Zariadenie TomTom Bandit zapípa znova pri uložení fotografií.
3. Svoje fotografie môžete upraviť a odovzdať prostredníctvom mobilnej aplikácie.
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Nastavenia
Informácie o nastaveniach
Poznámka: Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie vo svojom
smartfóne.
Ak chcete zmeniť nastavenia, ktoré používate často, napríklad režim zariadenia TomTom Bandit,
z obrazovky Stav kamery prejdite doľava.
Prístup k nastaveniam, ktoré je potrebné meniť menej často získate prostredníctvom ponuky
Nastavenia. Tieto nastavenia určujú celkové správanie zariadenia TomTom Bandit a používajú sa na
nastavenie nastavení režimov pre jednotlivé režimy fotografií a videa.
Z obrazovky Stav kamery prejdite smerom nadol a otvorte ponuku NASTAVENIA. V ponuke
Nastavenia nájdete nasledujúce položky:
VIDEO alebo FOTOGRAFIE – Tieto nastavenia môžete použiť na úpravu nastavení režimov pre
režim fotografií alebo videa, ktorý ste vybrali.
VŠEOBECNÉ – Tieto nastavenia určujú celkové správanie kamery.
STAV – Na tejto obrazovke sa zobrazuje všeobecný stav kamery.





Informácie o rozhraní Bluetooth
Vaše zariadenie TomTom Bandit využíva špecifikáciu Bluetooth 4.0 pre Bluetooth Smart, ktorá je
takisto známa aj ako Bluetooth Low Energy alebo BLE.
BLE má nasledujúce využitie:
1.
2.
3.
4.

Pripojenie k externým snímačom podporujúcim BLE.
Pripojenie k diaľkovému ovládaniu.
Prebratie zariadenia TomTom Bandit pomocou diaľkového ovládania.
Ak zariadenie TomTom Bandit nie je pripojené a nie je ľahko prístupné, pomocou smartfónu
zapnite pripojenie Wi-Fi zariadenia TomTom Bandit. (Iba pre zariadenia s operačným systémom
Apple iOS).

Poznámka: Na zariadení TomTom Bandit je rozhranie Bluetooth vždy zapnuté.

Informácie o pripojení Wi-Fi
Na čo sa pripojenie Wi-Fi používa?
Pripojenie Wi-Fi sa používa na pripojenie zariadenia TomTom Bandit k vášmu smartfónu. Mobilná
aplikácia používa pripojenie Wi-Fi na sledovanie hľadáčika, prehrávanie videí a fotografií, ako aj
vytváranie video príbehov a zdieľanie vašich médií.
Zapnutie pripojenia Wi-Fi
Tip: Len pre systém iOS. Ak váš smartfón podporuje technológiu Bluetooth Smart (BLE), sieť Wi-Fi
bude automaticky zapínať a vypínať mobilná aplikácia. Sieť Wi-Fi sa takisto vypne v prípade, ak
ju nejaký čas nepoužívate.
Pomocou týchto pokynov pripojíte zariadenie TomTom Bandit k vášmu smartfónu a spustíte mobilnú
aplikáciu.
1. Zapnite zariadenie TomTom Bandit.
51

2. Z obrazovky Stav kamery prejdite smerom nahor a zapnite pripojenie Wi-Fi zariadenia TomTom
Bandit.
Na obrazovke sa zobrazí názov a heslo pripojenia Wi-Fi.
3. Na smartfóne prejdite na obrazovku nastavení siete Wi-Fi a zo zoznamu sietí vyberte pripojenie
Wi-Fi zariadenia TomTom Bandit.
4. Zadajte heslo uvedené na obrazovke zariadenia TomTom Bandit.
Váš telefón sa pripojí zariadeniu TomTom Bandit. Na obrazovke zariadenia TomTom Bandit sa
zobrazí hlásenie Pripojené k zariadeniu.
5. Spustite mobilnú aplikáciu.
Spustí sa mobilná aplikácia a zobrazí sa obrazovka Hľadáčik.

Informácie o službe QuickGPSFix
Zariadenie TomTom Bandit využíva službu QuickGPSFix v nasledujúcich prípadoch na presnejšie
určenie vašej polohy:




Zariadenie TomTom Bandit sa dlhší čas nepoužíva.
Zariadenie TomTom Bandit sa nachádza mimo pokrytia GPS dlhšie ako jeden týždeň.
Zariadenie TomTom Bandit sa reštartuje viac ako 500 km od vašej predchádzajúcej polohy.

QuickGPSFix obsahuje informácie o polohách satelitu , ktoré pomôžu zariadeniu TomTom Bandit
rýchlejšie nájsť vašu polohu.
Tip: Údaje QuickGPSFix sa aktualizujú automaticky z mobilnej aplikácie.

Všeobecné nastavenia
Tieto nastavenia určujú všeobecné správanie zariadenia TomTom Bandit.

Pripojenie
Poznámka: Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie vo svojom
smartfóne.
Z obrazovky Stav kamery na zariadení TomTom Bandit prejdite smerom doprava a potom nadol
a otvorte ponuku NASTAVENIA. Vyberte položku VŠEOBECNÉ, potom vyberte položku PRIPOJIŤ.
Tieto nastavenia môžete použiť na pripojenie zariadenia TomTom Bandit k smartfónu, diaľkovému
ovládania alebo externému snímaču.

Telefón – Nastavenia – Kamera
Mobilná aplikácia sa nespustí, pokým svoj smartfón nepripojíte k zariadeniu TomTom Bandit
prostredníctvom siete Wi-Fi.
Tip: Len pre systém iOS. Ak váš smartfón podporuje technológiu Bluetooth Smart (BLE), sieť Wi-Fi
bude automaticky zapínať a vypínať mobilná aplikácia. Sieť Wi-Fi sa takisto vypne v prípade, ak
ju nejaký čas nepoužívate.
Pomocou týchto pokynov pripojíte zariadenie TomTom Bandit k vášmu smartfónu a spustíte mobilnú
aplikáciu.
1. Zapnite zariadenie TomTom Bandit.
2. Z obrazovky Stav kamery prejdite smerom nahor a zapnite pripojenie Wi-Fi zariadenia TomTom
Bandit.
Na obrazovke sa zobrazí názov a heslo pripojenia Wi-Fi.
3. Na smartfóne prejdite na obrazovku nastavení siete Wi-Fi a zo zoznamu sietí vyberte pripojenie
Wi-Fi zariadenia TomTom Bandit.
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4. Zadajte heslo uvedené na obrazovke zariadenia TomTom Bandit.
Váš telefón sa pripojí zariadeniu TomTom Bandit. Na obrazovke zariadenia TomTom Bandit sa
zobrazí hlásenie Pripojené k zariadeniu.
5. Spustite mobilnú aplikáciu.
Spustí sa mobilná aplikácia a zobrazí sa obrazovka Hľadáčik.

Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie možno používať na spustenie a zastavenie nahrávania a na ručné zvýraznenie
zaujímavého momentu vášho videa. Diaľkové ovládanie používajte v prípadoch, keď nemôžete ľahko
alebo bezpečne dočiahnuť na zariadenie TomTom Bandit.

Diaľkové ovládanie môžete držať v ruke alebo ho môžete upevniť na miesto, na ktoré ľahko
dosiahnete.
Poznámka: Diaľkové ovládanie využíva na pripojenie k zariadeniu TomTom Bandit rozhranie
Bluetooth Smart a možno ho používať len s jedným zariadením TomTom Bandit naraz.
Pripojenie diaľkového ovládania
1. Z obrazovky Stav kamery na zariadení TomTom Bandit prejdite smerom nadol a otvorte ponuku
NASTAVENIA.
2. Vyberte položku VŠEOBECNÉ a prejdite doprava.
3. Vyberte položku PRIPOJIŤ a prejdite doprava.
4. Vyberte položku DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE a prejdite doprava.
5. Pohybom nahor alebo nadol túto položku zapnete.
6. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo ON na 3 sekundy, až kým kontrolka LED nezabliká trikrát
nazeleno.
Diaľkové ovládanie je pripojené k zariadeniu TomTom Bandit.
Tip: Živý hľadáčik mobilnej aplikácie môžete takisto použiť ako diaľkové ovládanie.

Snímače
Môžete pripojiť a potom zapnúť alebo vypnúť externý snímač, napríklad monitor srdcovej
frekvencie.
Činnosť monitoru srdcovej frekvencie alebo iného snímača môžete skontrolovať aj bez toho, aby ste
začali nejakú aktivitu. Pozrite si časť Testovanie snímača srdcovej frekvencie ďalej v tejto téme.
Pripojenie a zapnutie snímača
1. Z obrazovky Stav kamery na zariadení TomTom Bandit prejdite smerom nadol a otvorte ponuku
NASTAVENIA.
2. Vyberte položku VŠEOBECNÉ a prejdite doprava.
3. Vyberte položku PRIPOJIŤ a prejdite doprava.
4. Vyberte položku SNÍMAČE a prejdite doprava.
5. Vyberte položku SRDCE, prejdite doprava a potom pohybom nahor alebo nadol snímač zapnite.

53

Vypnutie snímača
Použite postup uvedený vyššie, ale v kroku 5 vyberte možnosť VYP.
Testovanie snímača srdcovej frekvencie
Činnosť monitoru alebo snímača srdcovej frekvencie môžete skontrolovať aj bez toho, aby ste začali
nejakú aktivitu. Postupujte nasledovne:
1. Z obrazovky Stav kamery na zariadení TomTom Bandit prejdite smerom nadol a otvorte ponuku
NASTAVENIA.
2. Vyberte položku VŠEOBECNÉ a prejdite doprava.
3. Vyberte položku PRIPOJIŤ a prejdite doprava.
4. Vyberte položku SNÍMAČE a prejdite doprava.
5. Vyberte položku SRDCE a prejdite doprava.
Zobrazia sa možnosti ZAP., VYP., alebo EXTERNÝ. Ak je nastavenie na možnosti ZAP. alebo
EXTERNÝ, zobrazí sa bpm, čo znamená, že vaša srdcová frekvencia sa meria v úderoch za
minútu.
Vaša srdcová frekvencia sa buď ihneď zobrazí, alebo uvidíte blikajúce pomlčky, ktoré znamenajú, že zariadenie snímač srdcovej frekvencie hľadá.
Tip: Keď sa zistí srdcová frekvencia, monitor ostane aktívny ešte ďalších 30 sekúnd, ak by ste
ihneď chceli začať s aktivitou.

Externý mikrofón
Môžete pripojiť a zapínať a vypínať voliteľný externý mikrofón TomTom Bandit. Externý mikrofón
zabezpečí lepšiu kvalitu zvuku v porovnaní so vstavaným mikrofónom.
Pripojenie externého mikrofónu
1. Postupujte podľa pokynov, ktoré sú dodané spolu s externými mikrofónom a pripojte mikrofón
k zariadeniu TomTom Bandit.
2. Z obrazovky Stav kamery na zariadení TomTom Bandit prejdite smerom nadol a otvorte ponuku
NASTAVENIA.
3. Vyberte položku VŠEOBECNÉ a prejdite doprava.
4. Vyberte položku PRIPOJIŤ a prejdite doprava.
5. Vyberte položku EXT. MIK, prejdite doprava a potom pohybom nahor alebo nadol mikrofón
zapnite.
Vypnutie externého mikrofónu
Použite postup uvedený vyššie, ale v kroku 5 vyberte možnosť VYP.

Kamera
Poznámka: Nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie vo svojom
smartfóne.
Z obrazovky Stav kamery na zariadení TomTom Bandit prejdite smerom nadol a otvorte ponuku
NASTAVENIA. Vyberte položku VŠEOBECNÉ, potom vyberte položku KAMERA.
Tieto nastavenia môžete použiť na výber všeobecných možností vášho zariadenia TomTom Bandit,
ako je jazyk a jednotky.

Jazyk
Jazyk používaný v ponukách a hláseniach vášho zariadenia TomTom Bandit vyberiete v ponuke
JAZYK.
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Jednotky
V ponuke JEDNOTKY nastavíte jednotky na KM (metrické) alebo Míle (imperiálne).

Pípnutie
V ponuke PÍPNUTIE môžete zvuk bzučiaka zariadenia TomTom Bandit ZAPNÚŤ alebo VYPNÚŤ.
Keď je zariadenie TomTom Bandit mimo vášho dohľadu , napríklad keď je pripevnené na vašej
helme, bzučiak vás informuje, keď zariadenie TomTom Bandit spustí alebo zastaví nahrávanie, keď
sa zapína alebo vypína a keď sú k dispozícii oznámenia.
Ak pri nahrávaní potrebujete ticho, napríklad v prírode medzi divými zvieratami, bzučiak môžete
vypnúť.
Poznámka: Toto nastavenie sa nevzťahuje na zvukový záznam vytváraný pri nahrávaní videa.

Podsvietenie
Prostredníctvom položky PODSVIETENIE môžete podsvietenie obrazovky ZAPNÚŤ alebo VYPNÚŤ.
Tip: Vypnutím podsvietenia ušetríte energiu.

Obnova
Prostredníctvom položky OBNOVA si môžete vybrať z dvoch možností:


Možnosť OBNOVIŤ VŠETKO obnoví výrobné nastavenia zariadenia TomTom Bandit a zariadenie
TomTom Bandit reštartuje.
Poznámka: Obnova výrobných nastavení nevymaže fotografie a videá uložené na karte microSD.



Možnosť OBNOVIŤ WIFI vygeneruje nový názov siete Wi-Fi a heslo.

Skladovanie
Pomocou nastavení UKLADACIEHO PRIESTORU môžete odstraňovať položky z karty microSD
a formátovať ju.
Odstránenie posledného súboru
Táto možnosť vymaže posledný zaznamenaný súbor na karte microSD od zapnutia zariadenia
TomTom Bandit. Ak sa od zapnutia zariadenia TomTom Bandit neuložil žiadny súbor, žiadny súbor sa
neodstráni.
1. Z obrazovky Stav kamery na zariadení TomTom Bandit prejdite smerom nadol a otvorte ponuku
NASTAVENIA.
2. Vyberte položku VŠEOBECNÉ, potom vyberte položku UKLADACÍ PRIESTOR.
3. Vyberte položku ODSTRÁNIŤ POSLEDNÉ.
Odstránenie všetkých fotografií a videí
Táto možnosť z karty microSD odstráni všetky fotografie a videá, ktoré ste pomocou zariadenia
TomTom Bandit vytvorili.
1. Z obrazovky Stav kamery na zariadení TomTom Bandit prejdite smerom nadol a otvorte ponuku
NASTAVENIA.
2. Vyberte položku VŠEOBECNÉ, potom vyberte položku UKLADACÍ PRIESTOR.
3. Vyberte položku ODSTRÁNIŤ VŠETKO.
Formátovanie pamäťovej karty
Táto možnosť sformátuje vašu kartu microSD.
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Dôležité: Formátovanie karty microSD odstráni všetky súbory, ktoré sú na nej uložené.
Poznámka: Keď kartu microSD naformátujete pomocou zariadenia TomTom Bandit, názov
jednotky vyberie zariadenieTomTom Bandit, napríklad „TOMTOMCAM“. Tento názov nemôžete
zmeniť.
1. Z obrazovky Stav kamery na zariadení TomTom Bandit prejdite smerom nadol a otvorte ponuku
NASTAVENIA.
2. Vyberte položku VŠEOBECNÉ, potom vyberte položku UKLADACÍ PRIESTOR.
3. Vyberte položku FORMÁTOVAŤ SD.

Režim letu
Keď je režim letu alebo režim Lietadlo zapnutý, na obrazovke kamery sa zobrazuje ikona lietadla a
možnosti pripojenia do siete Wi-Fi alebo pomocou rozhrania Bluetooth sa vypnú.
Výberom REŽIMU letuTomTom Bandit zapnete alebo vypnete režim letu/Lietadlo.

Informácie
Obrazovka Informácie obsahuje normy a právne informácie týkajúce sa zariadenia TomTom Bandit.
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Batt-Stick
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Informácie o module Batt-Stick
Modul Batt-Stick poskytuje napájanie pre zariadenie TomTom Bandit a ukladací priestor pre všetky
vaše videá a fotografie. Keď modul Batt-Stick vložíte do zariadenia TomTom Bandit a zaistíte ho,
vytvorí vodotesné tesnenie.
Modul Batt-Stick obsahuje batériu zariadenia TomTom Bandit a priestor pre kartu microSD. Konektor
USB slúži na nabíjanie modulu Batt-Stick a na prenos súborov do počítača. Nachádza sa na nej aj
externý konektor na voliteľný napájací kábel.
Dôležité: Keď vyberiete modul Batt-Stick alebo zložíte kryt objektívu, dajte pozor, aby sa do
zariadenia TomTom Bandit alebo do modulu Batt-Stick nedostali nečistoty alebo voda. Modul
Batt-Stick alebo kryt objektívu skladajte iba v čistom a suchom prostredí.
Tip: Ďalšie moduly Batt-Stick sú k dispozícii ako príslušenstvo. Vezmite si so sebou rezervné
moduly Batt-Stick, aby ste pre vaše zariadenie TomTom Bandit vždy mali dostatok energie. Keď
sa modul Batt-Stick nepoužíva, vždy na ňom nechávajte vodotesný kryt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uzáver modulu Batt-Stick
Konektor zariadenia TomTom Bandit
Otvor na kartu microSD
Konektor USB 3.0 na nabíjanie a prenos dát
Konektor s gumovým krytom na voliteľný napájací kábel a externý zvukový kábel
Tlačidlo zapnutia, spustenia nahrávania a ručného zvýraznenia zaujímavých momentov
zariadenia TomTom Bandit
7. Tesnenie modulu Batt-Stick
8. Kontrolka nabitia batérie.
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Odstraňovanie modulu Batt-Stick
Ak chcete vložiť pamäťovú kartu alebo použiť iný modul Batt-Stick, musíte odstrániť modul
Batt-Stick. Konektor USB modulu môžete použiť aj na nabitie modulu Batt-Stick a prenos svojich
súborov do počítača.
Dôležité: Keď vyberiete modul Batt-Stick alebo zložíte kryt objektívu, dajte pozor, aby sa do
zariadenia TomTom Bandit alebo do modulu Batt-Stick nedostali nečistoty alebo voda. Modul
Batt-Stick alebo kryt objektívu skladajte iba v čistom a suchom prostredí.
Ak chcete odstrániť modul Batt-Stick, postupujte nasledovne:
1. Stlačte uvoľňovaciu páčku modulu Batt-Stick.

2. Držte páčku stlačenú a otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek, kým sa dve bodky
nezarovnajú.
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3. Vytiahnite modul Batt-Stick.
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Montáž modulu Batt-Stick
Vloženie modulu Batt-Stick
Dôležité: Keď vyberiete modul Batt-Stick alebo zložíte kryt objektívu, dajte pozor, aby sa do
zariadenia TomTom Bandit alebo do modulu Batt-Stick nedostali nečistoty alebo voda. Modul
Batt-Stick alebo kryt objektívu skladajte iba v čistom a suchom prostredí.
Ak chcete vložiť modul Batt-Stick, postupujte nasledovne:
1. Vložte modul Batt-Stick do kamery.

2. Skontrolujte, či sú dve bodky zarovnané a blízko seba.
Dôležité: Ak po vložení modulu Batt-Stick vidíte len jednu bodku, nepokúšajte sa ho otočiť.
Pred správnym vložením modulu Batt-Stick ho musíte najprv umiestniť do nezamknutej polohy.
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3. Otočte krytom v smere hodinových ručičiek, čím uzamknete modul Batt-Stick v kamere.

Odomknutie modulu Batt-Stick
Ak chcete umiestniť modul Batt-Stick do nezamknutej polohy, postupujte nasledovne:
1. Podržte modul Batt-Stick a stlačte uvoľňovaciu páčku. Zároveň otáčajte kryt proti smeru
hodinových ručičiek.

2. Keď budú bodka a šípka viditeľné naľavo od uvoľňovacej páčky, modul Batt-Stick možno vložiť
podľa pokynov uvedených vyššie.
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Nabíjanie vášho TomTom Bandit
Zariadenie TomTom Bandit môžete nabiť dvoma spôsobmi:
Nabíjanie modulu Batt-Stick prostredníctvom zásuvky USB
Dôležité: Keď vyberiete modul Batt-Stick alebo zložíte kryt objektívu, dajte pozor, aby sa do
zariadenia TomTom Bandit alebo do modulu Batt-Stick nedostali nečistoty alebo voda. Modul
Batt-Stick alebo kryt objektívu skladajte iba v čistom a suchom prostredí.
1. Odstráňte modul Batt-Stick zo zariadenia TomTom Bandit.
2. Konektor USB modulu Batt-Stick zasuňte do zásuvky USB vášho počítača alebo štandardnej
nabíjačky USB.
Tip: Počas nabíjania modulu Batt-Stick znázorňujú kontrolky LED úroveň nabitia, pričom jedna
z nich bliká.
3. Ak chcete zistiť úroveň nabitia modulu Batt-Stick, vyberte konektor USB zo zásuvky USB
a stlačte tlačidlo ON.
Kontrolky USB sa rozsvietia a zobrazia úroveň nabitia batérie.
4. Keď je modul Batt-Stick nabitý, namontujte modul Batt-Stick do zariadenia TomTom Bandit.

Napájanie zariadenia TomTom Bandit pomocou voliteľného napájacieho kábla
1. Otvorte kryt konektora na zadnej strane modulu Batt-Stick.

Tip: Modul Batt-Stick nemusíte zo zariadenia TomTom Bandit vyberať.
2. Napájací kábel zapojte do konektora modulu Batt-Stick a do zásuvky USB.
Úroveň nabitia batérie môžete zobraziť na obrazovke STAV v ponuke NASTAVENIA.
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Vloženie pamäťovej karty
Nasnímané fotografie a videá sa zaznamenajú na kartu microSD, ktorá sa nachádza v module
Batt-Stick. Používajte kartu microSD triedy 10 alebo vyššej. Zoznam schválených kompatibilných
kariet microSD nájdete na stránke tomtom.com/support.
Poznámka: Ak vložíte kartu microSD, ktorá je pre zariadenie TomTom Bandit príliš pomalá, vaše
zariadenie TomTom Bandit zobrazí hlásenie a požiada vás o vloženie kompatibilnej karty microSD.
Tip: Stav kariet microSD môže časom degradovať. Ako sa karta zapĺňa, jej výkonnosť postupne
klesá. Ak chcete zachovať výkon zariadenia, odporúčame pravidelne formátovať kartu microSD.
Dôležité: Keď vyberiete modul Batt-Stick alebo zložíte kryt objektívu, dajte pozor, aby sa do
zariadenia TomTom Bandit alebo do modulu Batt-Stick nedostali nečistoty alebo voda. Modul
Batt-Stick alebo kryt objektívu skladajte iba v čistom a suchom prostredí.
1. Odstráňte modul Batt-Stick zo zariadenia TomTom Bandit.
2. Kartu microSD vložte do otvoru na pamäťovú kartu v module Batt-Stick.
Dôležité: Kartu microSD je potrebné vložiť tak, aby kontakty smerovali nahor.

3. Namontujte modul Batt-Stick do zariadenia TomTom Bandit.
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Prenos údajov z modulu Batt-Stick
Nasnímané fotografie a videá sa zaznamenajú na kartu microSD, ktorá sa nachádza v module
Batt-Stick. Najlepší spôsob prezerania videí, fotografií a zaujímavých momentov je pomocou
mobilnej aplikácie a aplikácie Bandit Studio.
Ak chcete uvoľniť miesto na karte microSD, môžete presunúť svoje videá a fotografie z modulu
Batt-Stick do počítača a zobraziť ich neskôr v aplikácii Bandit Studio.
1. Odstráňte modul Batt-Stick zo zariadenia TomTom Bandit.
2. Konektor USB modulu Batt-Stick zasuňte do portu USB vášho počítača.
3. V počítači otvorte program na správu súborov.
Vaše zariadenie TomTom Bandit sa v systéme súborov počítača zobrazuje ako vymeniteľný disk.
4. Svoje videá a fotografie nájdete v priečinku DCIM.
5. Súbory presuňte do počítača.
Tip: Svoje súbory si nezabudnite zálohovať.
6. Vložte modul Batt-Stick do zariadenia TomTom Bandit.
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Mobilná aplikácia Bandit
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Informácie o mobilnej aplikácii TomTom
Bandit
Mobilná aplikácia TomTom Bandit predstavuje jednoduchý spôsob prezerania vašich videí
a fotografií, pričom zároveň umožňuje vytvárať video príbehy už pár minút po akcií.
Mobilnú aplikáciu môžete zároveň použiť na zmenu režimov videa a fotografií zariadenia TomTom
Bandit, na spustenie a zastavenie nahrávania, ako aj na snímanie fotografií.
Mobilnú aplikáciu môžete použiť na prihlásenie do účtu TomTom MySports. Vďaka tomu môžete
zaregistrovať svoje zariadenie TomTom Bandit a získať aktualizácie softvéru a údajov QuickGPSFix.
Poznámka: Mobilnú aplikáciu TomTom Bandit budete môcť používať až po pripojení zariadenia
TomTom Bandit k vášmu smartfónu prostredníctvom siete Wi-Fi.
Mobilnú aplikáciu TomTom Bandit si môžete bezplatne prevziať zo svojho obchodu z aplikáciami
alebo z lokality tomtom.com/cam.
Podporované operačné systémy
Mobilná aplikácia TomTom Bandit je k dispozícii pre systém Apple iOS 7 a novšiu verziu a Android
4.4 a novšiu verziu.
Dôležité: Z dôvodu obmedzení niektorých operačných systémov nemusia byť všetky funkcie
mobilnej aplikácie k dispozícii.
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Pripojenie k mobilnej aplikácii
Mobilná aplikácia sa nespustí, pokým svoj smartfón nepripojíte k zariadeniu TomTom Bandit
prostredníctvom siete Wi-Fi.
Tip: Len pre systém iOS. Ak váš smartfón podporuje technológiu Bluetooth Smart (BLE), sieť Wi-Fi
bude automaticky zapínať a vypínať mobilná aplikácia. Sieť Wi-Fi sa takisto vypne v prípade, ak
ju nejaký čas nepoužívate.
Pomocou týchto pokynov pripojíte zariadenie TomTom Bandit k vášmu smartfónu a spustíte mobilnú
aplikáciu.
1. Zapnite zariadenie TomTom Bandit.
2. Z obrazovky Stav kamery prejdite smerom nahor a zapnite pripojenie Wi-Fi zariadenia TomTom
Bandit.
Na obrazovke sa zobrazí názov a heslo pripojenia Wi-Fi.
3. Na smartfóne prejdite na obrazovku nastavení siete Wi-Fi a zo zoznamu sietí vyberte pripojenie
Wi-Fi zariadenia TomTom Bandit.
4. Zadajte heslo uvedené na obrazovke zariadenia TomTom Bandit.
Váš telefón sa pripojí zariadeniu TomTom Bandit. Na obrazovke zariadenia TomTom Bandit sa
zobrazí hlásenie Pripojené k zariadeniu.
5. Spustite mobilnú aplikáciu.
Spustí sa mobilná aplikácia a zobrazí sa obrazovka Hľadáčik.
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Prihlásenie do služby TomTom MySports
Prihláste sa do účtu TomTom MySports a zaregistrujte svoje zariadenie TomTom Bandit, aby ste
získali aktualizácie softvéru a údajov QuickGPSFix od spoločnosti TomTom.
Do služby TomTom MySports sa môžete prihlásiť prostredníctvom existujúceho účtu alebo si môžete
vytvoriť nový účet.
1.
2.
3.
4.

V ponuke vyberte možnosť Preferencie.
Vyberte položku Prihlásiť sa.
Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo existujúceho účtu alebo si vytvorte nový účet.
Pri registrácii vášho zariadenia TomTom Bandit a preberaní aktualizácií postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
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Odpojenie od mobilnej aplikácie
Zariadenie TomTom Bandit môžete od mobilnej aplikácie odpojiť nasledujúcimi spôsobmi:



V zariadení TomTom Bandit sa presuňte doprava na obrazovku ODPOJENIE a potom sa presuňte
doľava na možnosť ÁNO.
V mobilnom telefóne zatvorte mobilnú aplikáciu.

Pripojenie Wi-Fi zariadenia TomTom Bandit sa vypne. Váš smartfón sa znova pripojí k dostupnej
sieti Wi-Fi.
Poznámka: Mobilnú aplikáciu nemôžete používať bez pripojenia Wi-Fi v zariadení TomTom
Bandit.
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Čo je na obrazovke
Mobilná aplikácia TomTom Bandit po spustení zobrazí obrazovku Hľadáčik.

1. Tlačidlo ponuky
Výberom tohto tlačidla otvoríte ponuku. Prostredníctvom tejto ponuky môžete vybrať Knižnicu,
vytvoriť video príbeh a zmeniť preferencie mobilnej aplikácie.
2. Živý hľadáčik
Živý hľadáčik zobrazuje živý obraz zo zariadenia TomTom Bandit. Pomocou tohto obrazu môžete
zamerať video alebo fotografie, keď je zariadenie TomTom Bandit upevnené mimo dohľadu
alebo na ťažko dosiahnuteľnom mieste.
Tip: Keď smartfón otočíte na šírku, hľadáčik sa zobrazí na celú obrazovku. Nastavenia videa
a fotografií sa v režime na celú obrazovku nezobrazujú.
3. Tlačidlo diaľkového ovládania
Pomocou tohto tlačidla spustíte a zastavíte zariadenie TomTom Bandit.
4. Tlačidlo zvýraznenia zaujímavých momentov
Týmto tlačidlom môžete ručne zvýrazniť zaujímavé momenty vo svojom akčnom videu.
Zvýraznené momenty uľahčujú vytváranie video príbehov.
Tip: Automatické zvýrazňovanie zaujímavých momentov je vždy zapnuté.
5. Nastavenia videa a fotografií
Tieto nastavenia vám umožňujú zmeniť režimy a nastavenia videa a fotografií.
6. informácie o zariadení TomTom Bandit
K dispozícii sú informácie o úrovni nabitia batérie modulu Batt-Stick a voľnom mieste na
pamäťovej karte.
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Nastavenia videa
Každý režim videa má svoje vlastné nastavenia. Nastavenia môžete zmeniť priamo v zariadení
TomTom Bandit alebo pomocou mobilnej aplikácie.
Z obrazovky Stav kamery prejdite smerom nadol do ponuky NASTAVENIA a vyberte nastavenia
režimu pre aktuálny režim videa, napr. VIDEO alebo SPOMALENÝ POHYB. Prejdite doprava
a vyberte nastavenia, ktoré chcete zmeniť.
Nastavenia videa
Veľkosť






1080p pri 30 sn./s
1080p pri 60 sn./s
720p pri 60 sn./s
720p pri 120 sn./s

Zorné pole




široké
normálne

Nastavenia spomaleného pohybu
 1080p pri 2x rýchlosti
Veľkosť
 720p pri 4x rýchlosti
 WVGA pri 6x rýchlosti
Zorné pole




široké
normálne

Nastavenia filmového režimu
 4K pri 15 sn./s
Veľkosť
 2,7K pri 30 sn./s
Nastavenia časozberného

Veľkosť



Interval



záznamu
4K pri 15 sn./s
4K pri 30 sn./s
1080p pri 15 sn./s
1080p pri 30 sn./s
1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 60 s
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Nastavenia fotografie
Pomocou nastavení fotografií vyberte režim fotografovania. Po výbere režimu môžete vybrať
nastavenia pre režim fotografií. Nastavenia môžete zmeniť priamo v zariadení TomTom Bandit alebo
pomocou mobilnej aplikácie.
Z obrazovky Stav kamery prejdite smerom nadol do ponuky NASTAVENIA a vyberte možnosť
FOTOGRAFIE. Prejdite doprava a vyberte režim, napr. SÉRIOVÉ SNÍMANIE, potom vyberte
nastavenia, ktoré chcete zmeniť.
Nastavenia NORMÁLNEHO SNÍMANIA
 16 Mpx
Veľkosť
Nastavenia SÉRIOVÉHO SNÍMANIA
 8 Mpx
Veľkosť
 16 Mpx
Sériové snímania




do 10 fotografií za 1 sekundu
do 10 fotografií za 2 sekundy
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Zvýraznenie zaujímavých momentov
videa
Počas nahrávania môžete do svojho videa pridávať zaujímavé momenty. Zvýraznením môžete
označiť vzrušujúci moment svojho videa, napríklad vysokú rýchlosť, skok alebo hoci aj krásny
výhľad, ktoré by ste si radi pozreli neskôr, alebo pridali do svojho video príbehu. Video môže
obsahovať veľa zvýraznených momentov.
Zvýraznené momenty uľahčujú prehrávanie videa, vytváranie video príbehov a zdieľanie videa
prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo aplikácie Bandit Studio. Zvýraznené momenty sa zobrazia
oddelene od videa, v ktorom sa nachádzajú. Každý zvýraznený moment predstavuje úsek videa
trvajúci 6 sekúnd.
Najvzrušujúcejšie momenty akcie sa do videa pridávajú na základe údajov zo zabudovaných
snímačov, externých snímačov alebo ručne. Zaujímavé momenty zo zabudovaných a externých
snímačov sa pridajú automaticky.
Tip: Pri pozeraní videa v mobilnej aplikácii alebo aplikácii Bandit Studio môžete do neho pridávať
aj zaujímavé momenty. Okrem toho môžete upraviť umiestnenie a trvanie zaujímavého
momentu.
Používajú sa nasledujúce zaujímavé momenty a ich symboly:
Rýchlosť.

Preťaženie.

Maximálne zrýchlenie.

Maximálne spomalenie.

Maximálna rotácia.

Maximálna vertikálna rýchlosť.

Srdcová frekvencia z monitora srdcovej frekvencie.

Ručné zvýrazňovanie zaujímavých momentov.
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Moja knižnica
V časti Moja knižnica nájdete videá, fotografie a zaujímavé momenty, ktoré sa nachádzajú vo vašom
zariadení TomTom Bandit. Môžete si pozrieť celé videá alebo iba zvýraznené zaujímavé momenty.
Tip: Videá a fotografie zostávajú uložené vo vašom zariadení TomTom Bandit, až kým ich
nevymažete.

Tlačidlo ponuky
Výberom tohto tlačidla zobrazíte ponuku.
Tlačidlo filtra.
Výberom tohto tlačidla zobrazíte filtre, ktoré môžete použiť na vyhľadanie
videí, fotografií alebo zaujímavých momentov, ktoré hľadáte.
Tip: Filtre môžete zobraziť aj presunutím obrazovky doľava.
Tlačidlo výberu zaujímavých momentov videa.
Pomocou tohto tlačidla vyberiete zaujímavé momenty do vášho príbehu.
Otvorte obrazovku Vytvorenie príbehu a prezrite si vybrané zaujímavé
momenty z videa.
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Tlačidlo odovzdania videa, fotografie alebo zaujímavého momentu.
Týmto tlačidlom môžete odovzdať video, fotografiu alebo zaujímavý
moment zo zariadenia TomTom Bandit do svojho telefónu.
Tlačidlo odstránenia videa, fotografie alebo zaujímavého momentu.
Potiahnutím videa, fotografie alebo zaujímavého momentu doľava
zobrazíte tlačidlo odstránenia. Pomocou tohto tlačidla dané video alebo
fotografiu vymažete zo zariadenia TomTom Bandit.

Zobrazenie videa alebo fotografie v ponuke Moja knižnica
1. Z ponuky vyberte možnosť Videá, Fotografie alebo Zaujímavé momenty.
2. Vyberte video, fotografiu alebo zaujímavý moment.
Vybraté video alebo zaujímavý moment sa začne prehrávať v prehrávači videa.
Vybraná fotografia sa zobrazí v zobrazovači.
Tip: Keď smartfón otočíte na šírku, videá alebo fotografie sa zobrazia na celú obrazovku.
Tip: Ak prezeráte video, vyberte zaujímavý moment, od ktorého sa video prehrá.

3. Potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúce alebo nasledujúce video, fotografiu
či zaujímavý moment.
4. Potiahnutím nahor zatvoríte prehrávač.

Zvýraznenie zaujímavého momentu videa
Ak vo vašom videu nie sú zvýraznené všetky zaujímavé momenty, môžete ich zvýrazniť ručne, aby
sa stali súčasťou vášho video príbehu.
1. Vyberte možnosť Videá z ponuky.
2. Vyberte video, v ktorom chcete zvýrazniť zaujímavý moment.
Dané video sa začne prehrávať v prehrávači videa.
3. Keď telefón otočíte na šírku, video sa zobrazí na celú obrazovku.
4. Keď sa video dostane do momentu, ktorý chcete zvýrazniť, stlačte tlačidlo zvýraznenia
zaujímavého momentu v pravom hornom rohu obrazovky.

Daný moment vášho videa sa zvýrazní. Zaujímavé momenty sa v časovej osi videa v prehrávači
videa zobrazujú ako zelené bodky.
Tip: Ak sa časová os videa nezobrazuje, ťuknutím na obrazovku ju zobrazte.

Úprava zaujímavého momentu
Niekedy sa označením zaujímavého momentu nevyberie najvzrušujúcejšia časť videa. Počiatočný a
koncový bod zaujímavého momentu a jeho trvanie môžete upraviť takto:
1. Vyberte možnosť Zaujímavé momenty z ponuky.
2. Vyberte zaujímavý moment, ktorý chcete upraviť.
Zaujímavý moment sa začne prehrávať v prehrávači videa.
3. Otočením telefónu na šírku zobrazíte video v režime na celú obrazovku, vďaka čomu bude jeho
úprava jednoduchšia.
4. Zaujímavý moment môžete upraviť pomocou časovej lišty nasledujúcimi spôsobmi:
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Potiahnite značku začiatku do bodu, v ktorom sa má zaujímavý moment začať.
Potiahnite značku konca do bodu, v ktorom sa má zaujímavý moment skončiť.
Potiahnutím symbolu zaujímavého momentu presuniete celý zaujímavý moment smerom
k začiatku alebo koncu.

Zaujímavý moment sa automaticky uloží.

Odovzdávanie fotografií
Ak chcete iba odovzdať celého video alebo fotografiu do svojho telefónu, postupujte nasledovne:
1. Z ponuky vyberte možnosť Videá, Fotografie alebo Zaujímavé momenty.
2. Vyberte video, fotografiu alebo zaujímavý moment.
Vybraté video alebo zaujímavý moment sa začne prehrávať v prehrávači videa.
Vybraná fotografia sa zobrazí v zobrazovači.
Tip: Keď smartfón otočíte na šírku, videá alebo fotografie sa zobrazia na celú obrazovku.
3. Stlačením tlačidla odovzdania odošlete video, fotografiu alebo zaujímavý moment do galérie
svojho telefónu.

Odstránenie videa, fotografie alebo zaujímavého momentu
1. Z ponuky vyberte možnosť Videá, Fotografie alebo Zaujímavé momenty.
2. Potiahnite doľava video, fotografiu alebo zaujímavý moment, ktorý chcete odstrániť.
3. Vyberte tlačidlo odstránenia.

4. Výberom možnosti Áno odstránite video, fotografiu alebo zaujímavý moment zo zariadenia
TomTom Bandit.
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Vytvorenie príbehu pomocou mobilnej
aplikácie
Príbeh môžete vytvoriť zo zaujímavých momentov vo vašich videách zo zariadenia TomTom Bandit.
Zaujímavé momenty boli zvýraznené automaticky alebo ručne pri nahrávaní videa. Zaujímavé
momenty však môžete zvýrazniť aj pomocou mobilnej aplikácie.
Pomocou mobilnej aplikácie môžete vytvárať príbehy rôznymi spôsobmi. Najjednoduchším
spôsobom je iba zatriasť a upraviť a nechať všetku prácu na váš smartfón, no video príbeh môžete
vytvoriť aj sami.

Nastavenia funkcie Vytvoriť príbeh
Nastavenia funkcie Vytvoriť príbeh sa používajú na nastavenie trvania video príbehu a na
nastavenie rozsahu dátumov videí, ktoré sa majú na vytvorenie príbehu použiť.
Vyberte možnosť Vytvoriť príbeh z ponuky a potom stlačte tlačidlo nastavení.

Trvanie
Vyberte maximálnu dĺžku vášho video príbehu, ktorý sa vytvorí, keď zatrasiete telefónom.
Nezabudnite, že súbor obsahujúci dlhé video bude veľký a jeho odovzdanie a zdieľanie potrvá
dlhšie.
Rozsah dátumov
Vyberte maximálny rozsah dátumov, z ktorých sa vyberú zaujímavé momenty videí na vytvorenie
video príbehu.

Vytvorenie videa zatrasením mobilného telefónu
Poznámka: Aby ste mohli vytvárať video príbeh, vo svojich videách musíte mať zvýraznené
zaujímavé momenty.

78

1. Z ponuky vyberte možnosť Vytvoriť príbeh.

2. Zatraste mobilným telefónom a vytvorte video príbeh.
Mobilná aplikácia vytvorí video príbeh zo zvýraznených zaujímavých momentov. Video sa prehrá
v prehrávači videa.
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Tip: Keď telefón otočíte na šírku, video sa zobrazí na celú obrazovku.

Teraz môžete video príbeh upravovať a zdieľať.

Ručný výber zaujímavých momentov videí
Poznámka: Aby ste mohli vytvárať video príbeh, vo svojich videách musíte mať zvýraznené
zaujímavé momenty.
1. Vyberte možnosť Zaujímavé momenty z ponuky.
2. Vyberte zvýraznený zaujímavý moment.
Daný zaujímavý moment sa prehrá v prehrávači videa.
Tip: Môžete upraviť trvanie zaujímavého momentu a jeho počiatočný a koncový bod.
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3. Ak tento zaujímavý moment chcete použiť vo svojom video príbehu, stlačte tlačidlo výberu
videa.

4. Vyberte ďalšie zaujímavé momenty, ktoré chcete pridať do svojho video príbehu.
5. Z ponuky vyberte možnosť Vytvoriť príbeh.
Tip: Môžete zvoliť aj lištu s potvrdením, ktorá sa objaví po vybratí zaujímavého momentu.
Mobilná aplikácia vytvorí video zo zvýraznených zaujímavých momentov. Video sa prehrá
v prehrávači videa.
Tip: Keď telefón otočíte na šírku, video sa zobrazí na celú obrazovku.
Teraz môžete video príbeh upravovať a zdieľať.

Úprava video príbehu
Po vytvorení video príbehu zo zaujímavých momentov potrasením alebo ručne môžete upraviť svoj
video príbeh.
1. Ak chcete upraviť poradie zaujímavých momentov použitých pri vytvorení video príbehu,
vyberte a podržte zaujímavý moment z lišty zaujímavých momentov a presuňte ho doľava alebo
doprava pomocou tlačidiel, ktoré sa zobrazia.

2. Ak chcete odstrániť moment z lišty zaujímavých momentov, vyberte zaujímavý moment a
stlačte tlačidlo odstránenia.
3. Ak chcete pridať zaujímavý moment, prejdite na koniec video príbehu a stlačením tlačidla +
ručne vyberte zaujímavé momenty videa.
Vaše zaujímavé momenty sa pridajú na koniec video príbehu.
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4. Stlačením tlačidla zvuku vypnete zvuk zvoleného zaujímavého momentu.
5. Vyberte možnosť Pridať grafiku, čím pridáte metriky k zvolenému zaujímavého momentu. (Táto
funkcia je k dispozícii iba na zariadeniach so systémom iOS.)
6. Vybratím možnosti Pridať zvukovú stopu pridáte hudobnú stopu do video príbehu.
7. Vyberte tlačidlo Zdieľať.
Váš video príbeh sa vytvorí a uloží do galérie videí vášho telefónu. Z galérie môžete svoj video
príbeh odovzdať na vybranú webovú lokalitu.

Odovzdanie video príbehu
Po vytvorení video príbehu stlačte tlačidlo Zdieľať. Váš video príbeh sa prenesie do galérie videí
vášho telefónu. Z galérie môžete svoj video príbeh odovzdať na vybranú webovú lokalitu.
Tip: Svoj video príbeh môžete uložiť lokálne vo svojom telefóne a potom ho neskôr odovzdať,
keď budete mať pripojenie k sieti Wi-Fi. Váš video príbeh sa odovzdá rýchlejšie a vo vyššej
kvalite a nebudú vám účtované žiadne poplatky za mobilné dáta.

82

Stav kamery
Táto obrazovka uvádza informácie o vašom zariadení TomTom Bandit. Počas hovoru s oddelením
zákazníckej podpory TomTom vás môže operátor požiadať, aby ste prešli na túto obrazovku.
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Predvoľby
Nastavenia aplikácie
Jednotky zvýraznených zaujímavých momentov
Vyberte jednotky pre metriky zobrazované počas zaujímavých momentov.

Nastavenia dátového pripojenia
Vyberte, či chcete preberať aktualizácie kamery a údajov QuickGPSFix iba prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi alebo prostredníctvom pripojenia Wi-Fi a mobilného dátového pripojenia vášho
telefónu.
Dôležité: Používaním vášho mobilného dátového pripojenia na preberanie aktualizácií vám môžu
vzniknúť dodatočné poplatky.

Pomôžte nám zlepšiť sa
Mobilnú aplikáciu TomTom Bandit budeme neustále zlepšovať a budeme sa snažiť zavádzať nové
funkcie. Ak nám chcete pomôcť, môžete sa s nami podeliť o anonymné informácie o vašej aplikácii
a o tom, ako ju používate.

Informácie
Táto položka je skôr informačnou obrazovkou ako nastavením, pričom uvádza informácie o zariadení
TomTom Bandit a mobilnej aplikácii.
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Bandit Studio
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O aplikácii Bandit Studio
Aplikácia Bandit Studio ponúka jednoduchý spôsob prezerania vašich videí a fotografií a zároveň
umožňuje vytvárať video príbehy vo vašom počítači. Môžete importovať videá a fotografie priamo
z modulu Batt-Stick alebo z umiestnenia vo vašom počítači.
Poznámka: Môžete importovať iba video súbory, ktoré boli vytvorené pomocou zariadenia
TomTom Bandit.
Pomocou aplikácie Bandit Studio sa môžete prihlásiť do účtu v službe TomTom MySports. Vďaka
tomu môžete zaregistrovať svoje zariadenie TomTom Bandit a získať aktualizácie softvéru a údajov
QuickGPSFix.
Aplikáciu Bandit Studio môžete bezplatne prevziať na lokalite tomtom.com/cam.
Podporované operačné systémy
Aplikácia Bandit Studio je k dispozícii pre operačný systém Apple iOS X 10.7 a novší a pre systém
Microsoft Windows 7 a novší.
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Prihlásenie do služby TomTom MySports
Prihláste sa do účtu TomTom MySports a zaregistrujte svoje zariadenie TomTom Bandit, aby ste
získali aktualizácie softvéru a údajov QuickGPSFix od spoločnosti TomTom.
Do služby TomTom MySports sa môžete prihlásiť prostredníctvom existujúceho účtu alebo si môžete
vytvoriť nový účet.
1. Stlačte tlačidlo nastavení.

2. Vyberte možnosť Prihlásiť sa.
3. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo existujúceho účtu alebo si vytvorte nový účet.
4. Pri registrácii svojho zariadenia TomTom Bandit postupujte podľa pokynov na displeji.
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Čo je na obrazovke
Po spustení aplikácie Bandit Studio sa zobrazia nové súbory v module Batt-Stick a súbory, ktoré ste
už importovali.

Aplikácia Bandit Studio má nasledujúce štyri obrazovky:
Pôvodné súbory
Pôvodné súbory sú videá a fotografie, ktoré ste už importovali z pamäťovej karty. Tieto súbory sú
uložené v priečinku s vašimi osobnými videami vo vašom počítači.
Zaujímavé momenty
Zobrazené zaujímavé momenty sú zaujímavé momenty vo video súboroch, ktoré sú zobrazené na
obrazovke pôvodných súborov. Môžete zvoliť zaujímavé momenty, ktoré chcete použiť vo video
príbehu, a upravovať ich.
Môj príbeh
Môj príbeh zobrazuje zaujímavé momenty, ktoré ste vybrali na vytvorenie video príbehu. Video
príbeh môžete upravovať a pridávať hudbu a grafiku. Funkcia Zdieľať vám umožňuje jednoducho
vytvárať a zdieľať video príbeh.
Pamäťová karta
Obrazovka Pamäťová karta zobrazuje videá a fotografie na pamäťovej karte. Pamäťová karta môže
byť buď v module Batt-Stick, alebo v čítačke kariet. Keď aplikácia Studio zistí pamäťovú kartu
zariadenia TomTom Bandit, automaticky sa zobrazí obrazovka pamäťovej karty.
Zobrazia sa vaše nové súbory pripravené na importovanie a súbory, ktoré ste už importovali do
aplikácie Studio, no ešte ste ich neodstránili z pamäťovej karty.
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Práca s pamäťovou kartou
Obrazovka Pamäťová karta zobrazuje videá a fotografie na pamäťovej karte. Pamäťová karta môže
byť buď v module Batt-Stick, alebo v čítačke kariet. Keď aplikácia Studio zistí pamäťovú kartu
zariadenia TomTom Bandit, automaticky sa zobrazí obrazovka pamäťovej karty.
Tip: Možnosť automatického spustenia môžete vypnúť v nastaveniach aplikácie Studio.
Dvojitým kliknutím na súbor ho prehráte alebo zobrazíte na väčšej obrazovke. Stlačením tlačidla
zobrazenia na celú obrazovku v pravom dolnom rohu prehrávača zobrazíte video alebo fotografiu
v režime na celú obrazovku.
Vaše nové súbory pripravené na importovanie sú zobrazené v zozname Nové súbory. Súbory, ktoré
ste už importovali, no ešte nie sú odstránené z pamäťovej karty, sú zobrazené v zozname Už
importované súbory.
Vyberte súbor zo zoznamu Nové súbory a potom zvolením možnosti Importovať skopírujte súbory
do počítača. Súbor sa zobrazí na obrazovke pôvodných súborov.
Tip: Môžete vybrať viacero súborov na importovanie naraz.
Ak vyberiete a importujete súbor zo zoznamu Už importované súbory, zobrazí sa výzva, či chcete
tento súbor importovať ako duplicitný súbor.
Po importovaní súboru sa zobrazí výzva, či chcete odstrániť súbor z pamäťovej karty.
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Importovanie videí a fotografií
z počítača
Ak ste presunuli videá a fotografie z modulu Batt-Stick do počítača, môžete ich do aplikácie Bandit
Studio importovať nasledujúcim spôsobom:
1. V počítači otvorte aplikáciu Bandit Studio.
2. Vyberte možnosť Súbor, potom možnosť Importovať.
3. Vyhľadajte svoje video súbory TomTom Bandit vo formáte .MP4 v prehliadači súborov počítača.
Poznámka: Môžete importovať iba video súbory, ktoré boli vytvorené pomocou zariadenia
TomTom Bandit.
4. Vyberte video alebo fotografiu, ktorú chcete importovať.
Tip: Môžete vybrať viacero súborov.
5. Vyberte možnosť Otvoriť.
Vaše súbory sa importujú do aplikácie Bandit Studio a zobrazia sa na obrazovke Pôvodné súbory.
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Práca s pôvodnými súbormi
Pôvodné súbory sú videá a fotografie, ktoré ste už importovali z pamäťovej karty alebo z počítača.
Tieto súbory sú uložené v priečinku s vašimi osobnými videami vo vašom počítači.
Dvojitým kliknutím na súbor ho prehráte alebo zobrazíte na väčšej obrazovke. Stlačením tlačidla
zobrazenia na celú obrazovku v pravom dolnom rohu prehrávača zobrazíte video alebo fotografiu
v režime na celú obrazovku. Okrem toho môžete pridávať zaujímavé momenty do svojich videí.
Pravým kliknutím na súbor zobrazíte nasledujúce možnosti:



Odstrániť – odstráni súbor z priečinka v počítači.
Zobraziť v prieskumníkovi – otvorí priečinok v počítači, ktorý súbor obsahuje.

Zvýraznenie zaujímavého momentu videa
Ak vo vašom videu nie sú zvýraznené všetky zaujímavé momenty, môžete ich zvýrazniť ručne, aby
sa stali súčasťou vášho video príbehu.
1. Dvojitým kliknutím na video ho prehráte na väčšej obrazovke.
2. Keď sa video dostane do momentu, ktorý chcete zvýrazniť, stlačte tlačidlo zvýraznenia
zaujímavého momentu v pravom hornom rohu obrazovky.

Daný moment vášho videa sa zvýrazní. Zaujímavé momenty sa na časovej osi videa v prehrávači
videa zobrazujú ako zelené bodky a značky.
3. Výberom tlačidla Späť sa vrátite na obrazovku Pôvodné súbory.
Zaujímavé momenty sa automaticky ukladajú do vášho videa.
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Práca so zaujímavými momentmi
Počas nahrávania môžete do svojho videa pridávať zaujímavé momenty. Zaujímavé momenty sa
používajú na vytvorenie video príbehu. Zobrazujú sa zaujímavé momenty zo všetkých pôvodných
videí. Symbol na zaujímavom momente označuje typ zaujímavého momentu.
Dvojitým kliknutím na zaujímavý moment ho prehráte na väčšej obrazovke. Stlačením tlačidla
zobrazenia na celú obrazovku v pravom dolnom rohu prehrávača zobrazíte zaujímavý moment
v režime na celú obrazovku.
Zaujímavý moment môžete upraviť tak, aby obsahoval najvzrušujúcejšiu časť akcie.

Zvýraznenie zaujímavých momentov videa
Počas nahrávania môžete do svojho videa pridávať zaujímavé momenty. Zvýraznením môžete
označiť vzrušujúci moment svojho videa, napríklad vysokú rýchlosť, skok alebo hoci aj krásny
výhľad, ktoré by ste si radi pozreli neskôr, alebo pridali do svojho video príbehu. Video môže
obsahovať veľa zvýraznených momentov.
Zvýraznené momenty uľahčujú prehrávanie videa, vytváranie video príbehov a zdieľanie videa
prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo aplikácie Bandit Studio. Zvýraznené momenty sa zobrazia
oddelene od videa, v ktorom sa nachádzajú. Každý zvýraznený moment predstavuje úsek videa
trvajúci 6 sekúnd.
Najvzrušujúcejšie momenty akcie sa do videa pridávajú na základe údajov zo zabudovaných
snímačov, externých snímačov alebo ručne. Zaujímavé momenty zo zabudovaných a externých
snímačov sa pridajú automaticky.
Tip: Pri pozeraní videa v mobilnej aplikácii alebo aplikácii Bandit Studio môžete do neho pridávať
aj zaujímavé momenty. Okrem toho môžete upraviť umiestnenie a trvanie zaujímavého
momentu.
Používajú sa nasledujúce zaujímavé momenty a ich symboly:
Rýchlosť.

Preťaženie.

Maximálne zrýchlenie.

Maximálne spomalenie.

Maximálna rotácia.

Maximálna vertikálna rýchlosť.
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Srdcová frekvencia z monitora srdcovej frekvencie.

Ručné zvýrazňovanie zaujímavých momentov.

Používanie alebo odstraňovanie zaujímavého momentu
Kliknutím na zaujímavý moment ho vyberte a potom zvoľte jednu z nasledujúcich akcií:
Tip: Ak chcete zobraziť tieto akcie, môžete kliknúť pravým tlačidlom na zaujímavý moment.
Pridanie zaujímavého momentu do video príbehu.

Exportovanie zaujímavého momentu ako súbor formátu MP4.

Odstránenie zaujímavého momentu.

Úprava zaujímavého momentu
Niekedy automatické označenie zaujímavého momentu nevyberie najvzrušujúcejšiu časť videa.
Počiatočný a koncový bod zaujímavého momentu a jeho trvanie môžete upraviť takto:
1. Dvojitým kliknutím na zaujímavý moment ho prehráte na väčšej obrazovke.
2. Zaujímavý moment môžete upraviť pomocou časovej lišty nasledujúcimi spôsobmi:

Potiahnite značku začiatku do bodu, v ktorom sa má zaujímavý moment začať.

Potiahnite značku konca do bodu, v ktorom sa má zaujímavý moment skončiť.

Potiahnutím symbolu zaujímavého momentu presuniete celý zaujímavý moment smerom
k začiatku alebo koncu.

3. Výberom tlačidla Späť sa vrátite na obrazovku Zaujímavé momenty.
Zmeny zaujímavých momentov sa automaticky ukladajú.
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Vytváranie video príbehu
Video príbeh sa vytvára z vašich zaujímavých momentov videí. Video príbeh môžete vytvoriť dvomi
spôsobmi:



Môžete sami vybrať zaujímavé momenty z obrazovky so zaujímavými momentmi.
Môžete použiť tlačidlo Skúsim šťastie na obrazovke Môj príbeh. Aplikácia Bandit Studio
následne vyberie zaujímavé momenty za vás.

Po zvolení a pridaní zaujímavých momentov sa vaše video zobrazí v režime úprav, kde ho môžete
upraviť.
Video môžete prehrať kliknutím na okno s náhľadom. Výberom zaujímavého momentu prehráte
video od zvoleného bodu.
Tlačidlo Odstrániť odstráni váš video príbeh. Zaujímavé momenty sa neodstránia a môžete ich nájsť
na obrazovke Zaujímavé momenty.

94

Úprava video príbehu
Video príbeh sa vytvára z vašich zaujímavých momentov videí. Svoje video môžete pred zdieľaním
upraviť.

1. Ak chcete upraviť poradie zaujímavých momentov použitých na vytvorenie video príbehu,
kliknite na zaujímavý moment a potiahnite ho po lište zaujímavých momentov na želané miesto
vo video príbehu.
2. Ak chcete odstrániť moment z lišty zaujímavých momentov, vyberte zaujímavý moment a
stlačte tlačidlo odstránenia.
3. Ak chcete pridať zaujímavý moment, prejdite na koniec video príbehu a stlačením tlačidla +
ručne vyberte zaujímavé momenty videa.
Vaše zaujímavé momenty sa pridajú na koniec video príbehu.
4. Stlačením tlačidla zvuku vypnete zvuk pre zvolený zaujímavý moment.
5. Pomocou tlačidla grafiky môžete do zaujímavého momentu pridať metriky.
6. Vybratím možnosti Vybrať zvukovú stopu pridáte hudobnú stopu do video príbehu.
7. Vyberte tlačidlo Zdieľať.
Váš video príbeh sa vytvorí a uloží ako súbor formátu MP4 v počítači. Video môžete odovzdať na
vami zvolenú webovú stránku.
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Aktualizácia aplikácie Bandit Studio
1. Stlačte tlačidlo nastavení.

Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie Bandit Studio, na obrazovke sa zobrazí možnosť Aktualizovať vedľa čísla verzie aplikácie Studio.
2. Vyberte možnosť Aktualizovať.
Aktualizácia aplikácie Bandit Studio sa prevezme do počítača.
3. Nainštalujte aktualizáciu podľa pokynov na displeji.
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Nastavenia aplikácie Studio
Stránka s nastaveniami zobrazuje informácie o zariadení TomTom Bandit a o aplikácii Bandit Studio.
Na tejto stránke môžete aktualizovať softvér kamery aj aplikáciu Bandit Studio a takisto vyberať
všeobecné nastavenia.
Jazyk
Vyberte preferovaný jazyk. Na zobrazenie zvoleného jazyka je potrebné reštartovať aplikáciu
Bandit Studio.
Jednotky
Vyberte jednotky pre metriky zobrazované počas zaujímavých momentov.
Ochrana osobných údajov
Neustále vylepšujeme aplikáciu Bandit Studio a predstavujeme novú funkcie. Ak nám chcete
pomôcť, môžete sa s nami podeliť o anonymné informácie o vašej aplikácii Studio a o tom, ako ju
používate.
Automatické spustenie
Aplikácia Bandit Studio sa spustí, keď vložíte konektor USB modulu Batt-Stick do portu USB
v počítači alebo keď vložíte pamäťovú kartu z modulu Batt-Stick do čítačky kariet v počítači.
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Dodatok a autorské práva
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Dodatok
Bezpečnostné informácie o produkte
 Pred použitím akčnej kamery Bandit si pozorne prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné
pokyny. Nedodržanie uvedených nižšie pokynov, v Stručnom návode na použitie
a v Referenčnej príručke by mohlo spôsobiť nehodu alebo zrážku so závažnými alebo
dokonca smrteľnými následkami a zníženie výkonu vašej akčnej kamery Bandit.
 Dodržiavajte všetky miestne predpisy a počas snímania venujte zvýšenú pozornosť svojmu
okoliu. Počas jazdy na bicykli, motocykli, automobile alebo inom motorizovanom dopravnom
prostriedku akčnú kameru Bandit neobsluhujte ani nekontrolujte.
 Počas jazdy neobsluhujte akčnú kameru Bandit s remienkom. Remienok by sa mohol zaseknúť a spôsobiť zrážku, pád, nehodu, zranenie alebo smrť.
 Ak akčnú kameru Bandit používate s držiakom na helmu alebo remienkom (či iným
príslušenstvom), vždy si vyberajte príslušenstvo, ktoré spĺňa príslušné bezpečnostné normy.
Vyberte si tú správnu helmu pre vašu aktivitu.
 Upevňovaniu akčnej kamery Bandit venujte zvýšenú pozornosť, aby ste predišli jej pádu
alebo poškodeniu. Akčnú kameru Bandit nikdy nemontujte tak, aby zakrývala alebo
narúšala výhľad používateľa. Každý väčší náraz (napr. pád alebo zrážka) by mohol mať za
následok poškodenie akčnej kamery Bandit.
 Vaša akčná kamera Bandit sa môže zahriať. Niektoré časti akčnej kamery Bandit môžu
(v zriedkavých prípadoch) spôsobiť podráždenie pokožky. Akčnú kameru Bandit dlhodobo
nepoužívajte ani neskladujte na horúcich miestach, ako sú autá, resp. na vlhkých miestach
s prítomnosťou vodnej pary. Akčná kamera Bandit je vodotesná. Spoločnosť TomTom však
nezaručuje vodotesnosť za každých podmienok. Pri používaní akčnej kamery Bandit v daždi,
snehu alebo v blízkosti vodných plôch dávajte pozor. Ak počas používania zaznamenáte
akúkoľvek abnormalitu, akčnú kameru Bandit ihneď vypnite.
 Akčnú kameru Bandit neponárajte do vody ani ju nepoužívajte počas aktivít vo vode bez
vodotesného krytu. Vodotesný kryt objektívu zaistí vodotesnosť kamery do hĺbky 40 m
(5 ATM) v statických podmienkach.
 Spoľahlivosť kamery pri použití pod vodou závisí od tlaku vody, zmien hĺbky, znečistenia
vody, slanosti vody, teploty vody a ďalších vlastností prostredia. Neodporúčame prudko pohybovať kamerou pod vodou v hĺbke 40 m (5 ATM). Ak bude vaša kamera vystavená prudkým
pohybom pod vodou, spoločnosť TomTom nedokáže zaručiť, že kamera bude naďalej fungovať s plným výkonom.
 Kryt objektívu a modul Batt-Stick akčnej kamery Bandit udržujte čisté. Drobné nečistoty
môžu mať za následok netesnosť alebo poškodenie akčnej kamery Bandit.
 Po každom použití vo vode alebo v blízkosti piesku, blata alebo iných cudzích materiálov
vonkajšiu časť akčnej kamery Bandit opláchnite sladkou vodou. Po vyčistení kameru osušte
čistou, suchou handričkou nepúšťajúcou chĺpky. Ak to neurobíte, mohlo by dôjsť ku korózii
a poruche kamery.
 Nedodržanie týchto pokynov pri každom použití akčnej kamery Bandit môže mať za následok netesnosť, ktorá by mohla akčnú kameru Bandit poškodiť alebo zničiť. Voda poškodí
kameru aj batériu, čo by mohlo mať za následok výbuch alebo požiar.
 Škrabance a praskliny na gumenom tesnení do akčnej kamery Bandit prepustia vodu.
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Systém globálnej navigácie (GPS) a Globálny navigačný satelitný systém (GLONASS)
Systém globálnej navigácie (GPS) a Globálny navigačný satelitný systém (GLONASS) sú satelitné
systémy, ktoré poskytujú informácie o polohe a čase na ktoromkoľvek mieste na Zemi. Prevádzku a
kontrolu systému GPS zabezpečuje vláda USA, ktorá jediná zodpovedá za jeho dostupnosť a
presnosť. Prevádzku a kontrolu systému GLONASS zabezpečuje vláda Ruskej federácie, ktorá jediná
zodpovedá za jeho dostupnosť a presnosť. Zmeny v dostupnosti a presnosti signálu systému GPS
alebo GLONASS alebo podmienkach prostredia môžu ovplyvniť prevádzku tohto zariadenia.
Spoločnosť TomTom sa zrieka zodpovednosti za dostupnosť a presnosť systémov GPS a GLONASS.
Ako spoločnosť TomTom používa vaše informácie
Informácie o používaní osobných údajov nájdete na stránke tomtom.com/privacy.
Informácie o batérii a životnom prostredí
Tento produkt používa lítiovo-polymérovú batériu, ku ktorej používateľ nemá prístup ani nie je
určená na výmenu používateľom. Nepokúšajte sa otvoriť kryt a vymeniť batériu. Látky v produkte
alebo v batérii môžu byť nebezpečné pre životné prostredie alebo pre vaše zdravie, ak sa
nezlikvidujú správne. Batériu, ktorá je súčasťou produktu, je nutné recyklovať alebo správne
zlikvidovať v súlade s miestnou legislatívou a normami a vždy musí byť oddelená od bežného
domáceho odpadu.

Smernica OEEZ
Symbol odpadkového koša na výrobku alebo jeho balení označuje, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Podľa smernice EÚ č. 2012/19/ES o odpade
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) tento elektrický výrobok nesmie byť odstránený
ako netriedený komunálny odpad. Prosíme vás o odstránenie výrobku jeho odovzdaním v mieste
nákupu alebo v miestnom zbernom zariadení na recykláciu. Týmto spôsobom pomáhate chrániť
životné prostredie.

Smernica o rádiových zariadeniach a telekomunikačných koncových zariadeniach
Spoločnosť TomTom vyhlasuje, že osobné navigačné zariadenie TomTom a dodané príslušenstvo
vyhovujú základným požiadavkám a príslušným predpisom smernice EÚ 1999/5/ES. Vyhlásenie
o zhode nájdete na adrese: www.tomtom.com/legal.

Prevádzková teplota batérie
Prevádzkové teploty pre batériu kamery: -20 °C (-4 °F) až 40 °C (104 °F). Produkt nevystavujte
teplotám mimo tohto rozsahu.
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Informácie komisie FCC pre používateľa

TOTO ZARIADENIE ZODPOVEDÁ SMERNICI FCC, ČASŤ 15
Vyhlásenie FCC (Federal Communications Commission)
Toto zariadenie vyžaruje energiu na rádiovej frekvencii a ak sa nepoužíva správne, t. j. v súlade
s pokynmi tohto návodu, môže spôsobiť rušenie rádiovej komunikácie a televízneho príjmu.
Prevádzka je podmienená dvoma nasledujúcimi podmienkami: (1) zariadenie nesmie spôsobiť
škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí tolerovať každé prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže
spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.
Toto zariadenie bolo testované a zodpovedá limitom triedy B digitálnych zariadení, podľa časti 15
smernice komisie FCC. Tieto limity boli navrhnuté, aby poskytli primeranú ochranu voči škodlivej
interferencii pri inštalácii v obydliach. Toto zariadenie produkuje, využíva a môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s týmito pokynmi, môže
spôsobiť škodlivú interferenciu rádiovej komunikácie. Avšak neexistuje záruka, že pri konkrétnej
inštalácii nevznikne interferencia. Ak toto zariadenie spôsobuje rušivú interferenciu rádiového alebo
televízneho príjmu, ktorá je podmienená zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal
pokúsiť odstrániť interferenciu jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov:





Presmerujte alebo premiestnite prijímajúcu anténu.
Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je napojený prijímač.
Poraďte sa s predajcom alebo skúseným technikom pre rádiovú a televíznu techniku.

Zmeny či úpravy, ktoré nie sú explicitne schválené zodpovednou stranou, môžu viesť k strate
oprávnenia na používanie zariadenia.
Vysielač, ktorý sa nachádza v tomto zariadení, nesmie byť umiestnený v blízkosti ani sa používať
spoločne so žiadnou inou anténou ani vysielačom.
FCC ID: S4L4LB00, S4L4LB01, S4L4LBA2
IC: 5767A-4LB00, 5767A-4LB01, 5767A-4LBA2
Vyhlásenie o vystavení žiareniu pre KAMERU:
Toto zariadenie spĺňa vnútroštátne požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám. Je navrhnuté
a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre expozíciu energiám rádiových frekvencií (RF)
stanovené Federálnou komisiou pre telekomunikácie vlády USA.
Expozičná norma pre bezdrôtové zariadenia využíva mernú jednotku známu ako Špecifický
koeficient absorpcie, alebo SAR. Limit SAR stanovený komisiou FCC je 1,6 W/kg. *Testy Špecifického
koeficientu absorpcie (SAR) sa vykonávajú s použitím štandardných prevádzkových polôh prijatých
FCC, pričom zariadenie vysiela pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných
frekvenčných pásmach.
Medzi telom používateľa a zariadením je potrebné zachovať minimálny odstup 1,2 cm vrátane
antény pri nosení na tele, aby sa zabezpečilo splnenie požiadavky na expozíciu energii rádiových
frekvencií v Európe.
Zodpovedná strana v Severnej Amerike
TomTom, Inc., 24 New England Executive Park, Suite 410, Burlington, MA 01803
Tel.: 866 486-6866 voľba 1 (1-866-4-TomTom)
Informácia o emisiách pre Kanadu
Prevádzka je podmienená dvoma nasledujúcimi podmienkami:
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Zariadenie nesmie spôsobiť interferenciu.
Toto zariadenie musí tolerovať každú interferenciu vrátane interferencie, ktorá môže
spôsobiť neželanú činnosť zariadenia.

Prevádzka je povolená za predpokladu, že toto zariadenie nespôsobí škodlivú interferenciu.
Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskému ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
Poznámka: Funkcia výberu kódu krajiny je pre produkty predávané v USA a Kanade vypnutá. Podľa
nariadení komisie FCC musia byť všetky produkty s rozhraním Wi-Fi predávané v USA fixované iba na
prevádzkové kanály v USA.
Toto zariadenie vyhovuje normám RSS Ministerstva priemyslu Kanady o oslobodení od povolení.
Prevádzka je podmienená dvoma nasledujúcimi podmienkami:
toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
toto zariadenie musí tolerovať každú interferenciu vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť
neželanú činnosť zariadenia.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
Vyhlásenie o vystavení žiareniu IC pre KAMERU:
Tento výrobok spĺňa limit pre vystavenie rádiovým frekvenciám z prenosných zariadení v Kanade
stanovený pre nekontrolované prostredie a jeho určené používanie v zmysle návodu na použitie je
bezpečné. Ďalšie zníženie vystavenia rádiovým frekvenciám možno dosiahnuť udržiavaním výrobku
čo najďalej od tela používateľa, resp. nastavením zariadenia na nižší výkon, pokiaľ je takáto funkcia
k dispozícii.
Označenie splnenia nariadení

Produkt má označenie splnenia nariadení (RCM), ktoré označuje, že zariadenie spĺňa relevantné
austrálske nariadenia.
Oznámenie pre Nový Zéland
Súčasťou tohto výrobku je kód dodávateľa R-NZ, ktorý indikuje zhodu s príslušnými nariadeniami
platnými na Novom Zélande.
Vyhlásenie organizácie Singapore IDA
Produkt má licenčné číslo Singapore IDA, ktoré označuje, že zariadenie spĺňa relevantné nariadenia
Singapuru.

Kontakt na zákaznícku podporu (Austrália a Nový Zéland)
Austrália: 1300 135 604
Nový Zéland: 0800 450 973
102

Tento dokument
Tento dokument bol zostavený dôkladne. Neustály vývoj produktov môže znamenať, že niektoré
informácie už nemusia byť aktuálne. Uvedené informácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
oznámenia.
Spoločnosť TomTom nenesie zodpovednosť za prípadné technické alebo redakčné chyby a omyly
v tomto dokumente, ani za náhodné či úmyselne spôsobené škody vyplývajúce z použitia tohto
dokumentu. Tento dokument obsahuje informácie, ktoré sú chránené autorským právom. Žiadna
časť tohto dokumentu nesmie byť kopírovaná alebo iným spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TomTom N.V.
Názvy modelov
Camera: 4LB00, Battery Stick: 4LB02, Remote Control: 4LBA2
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Upozornenia k autorským právam
© 2013-2015 TomTom. Všetky práva vyhradené. Logo TomTom a logo „dve ruky“ sú registrované
ochranné známky spoločnosti TomTom N.V. alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Pozrite si
stránku tomtom.com/legal, kde nájdete informácie o obmedzenej záruke a licenčné zmluvy pre
koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.
© 2013-2015 TomTom. Všetky práva vyhradené. Na tento dokument sa vzťahujú vlastnícke práva,
ochrana autorských práv, ochrana práv týkajúcich sa databázy a/alebo iné práva duševného
vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť TomTom alebo jej dodávatelia. Na používanie tohto dokumentu
sa vzťahujú podmienky licenčnej zmluvy. Akékoľvek neoprávnené kopírovanie alebo zverejnenie
tohto dokumentu bude mať za následok vyvodenie trestnej a občianskoprávnej zodpovednosti.
Prípadné informácie o použitom softvéri s otvoreným zdrojovým kódom nájdete v právnej časti
dokumentácie kamery.
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