
 

 

Посібник користувача  

Insta360 One X 



Об'єктив Мікрофон
Екрал OLED Відкрить кришку Світлодіодний 

     індикатор

Динамік

Стандартна 
  різьба 1/4

Кнопка затвору/вводу

Роз’єм Micro USB

     Кнопка вклчення/
перемикання режиму

Світлодіодний  індикатор Мікрофон

  Micro SD card slot 
Роз’єм для Micro SD card

-  

Огляд камери



Мікрофон

-  

Підготовка до використання
Перед використанням камери вставте 
літієвий акумулятор

Примітка:
Краще за все використовувати адаптер 5В/2А 
для зарядки вашої ONE X. Ви також можете 
викоритовувати офіційну підставку для 
зарядки акумулятора Insta ONE X 
(продається окремо)

Перед використанням, будь ласка, видалть 
наклейку, яка розміщена на нижній частині 
камери, та вставте карти Micro SD.

Примітка:
Використовуйте Insta360 ONE X з картками 
Micro SD формату exFAT та классами UHS- I та V30
(саме ці класи, не нижчі, не вищі), для того щоб 
забезпечити нормальний запис. Максимальний
простір для збереження данних становить 128 Гб. 
Інформацію за конкретними моделями карт
Micro SD дивіться на 
https://www.insta360.com/r/onex_microsd.



-  

Автономне використання
     Функції кнопок:
Кнопка 1: Кнопка затвору/вводу   Кнопка 2: Кнопка включення/перемикання 
                                                                                                                         режиму      Базова комплектація:
Ввім. + Вимк.    Натисніть та утримуйте Кнопку 2, для того щою ввімкнути/
ввимкнути камеру    
Перемикання режимів: Коли камера ввімкнена, натисніть Кнопку 2
для перемикання режимів камери між такими режимами, як режим 
фотозйомки, режим відеозйомки та налаштування. В рефимі фото 
чи відео натисніть і утримуйте Кнопку 1 для перемикання між 
режимами зйомки (наприклад, в режимі відео натисніть і утримуйте
Кнопку 1 для перемикання між режимами стандартного відео, Буллет-тайм 
та Таймплапс.
Зробити знімок:  В режимі фото(       ), натисніть Кнопку 1, для того щоб зробити знімок.
Зняти відео: В режимі відео (       ), натисніть Кнопку 1, для того щоб почати/зупинити відеозапис. 
QuickCapture: Якщо камера ввимкнена, ви можете просто натиснути і утримувати Кнопка 1, для того
щоб ввімкнуть камеру і почати відеозапис. За замовчуванням функція QuickCapture ввимкнена. Для того
щоб ввімкнути QuickCapture, перейдіть в [ Налаштування       ]  >  [ Додаткові налаштування       ] 
камери та ввімкніть функцію.  
* В майбутніх оновленнях можуть бути додані нові можливості. Ви можете дізнатись про останні опції
тут: https://www.insta360.com/r/onexdetail. 
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Завантаження додатків
Відскануйте QR-код, як показано праворуч 
( https://www.insta360.com/r/onex_download ),  або здійсніть пошук 
«Insta360 ONE X» в App Store / Google Play, для того щоб завантажити 
додаткові додатки. 

Керування WIFI
Ввімкніть на вашому смартфоні WiFi  та Bluetooth.

Натисніть та утримуйте Кнопку 2, для того щоб ввімкнути камеру.

Відкрийте додаток, натисніть значок камери            в нижній частині додатку та оберіть 
«Використовувати керування WiFi».  Повинно з’явитись повідомлення «Пошук камери» . Оберіть
камеру (за замовчуванням назва камери «ONE X ******», де ****** - останні шість символів
серійного номеру камери, вказанного на упаковочній коробці) та слідуйте інструкціям 
на екрані, для того щоб завершити з’єднання. При першому підключенні до камери через
WiFi, будь ласка, натисніть Кнопку 1 (велика кнопка), для того щоб підтведити підключення.

Примітка: Після першого підключення ваш смартфон може автоматично підключатись до 
камери в межах робочого діапазону Bluetooth камери (33 фута) без натискання Кнопки 1 для
підтвердження вашого з’єднання.
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Після успішного підключення до камери ви зможете робити фото на знімати відео за допомогою
додатку

     Кнопка 
повернення

Остаточний заряд акумулятора

Відео

Фото

Кнопка зйомки

(управління для користувача)
Налаштування

Фільтр

Примітка: Режим 360° Live та FreeCapture Live будуть ввімкнені тільки при підключенні до 
камери через кабель синхронізації.
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Підключення через кабель синхронізації
Комплектація ONE X включає в себе Micro-USB до кабелю Lightning, Micro-USB для USB-кабеля 
Типу С та Micro-USB-кабелю.  Оберіть відповідний кабель до вашого смартфону. Коли ваш 
телефон підключений до ONE X, ви можете відкрить додадок та використовувати інтерфейс 
камери для зйомки фото та відео. При підключенні через кабель синхронізації ви також 
можете транслювати потокове відео на 360° або ділитись потоковим відео в режимі FreeCapture
(ви можете контролювати, яку самечастику загальної картини бачитимуть ваши глядіачі, та 
перемикатись на спеціальні кути огляду, як при режимі Tiny Planet).

Увага: для роботи зі смартфонами Android вам знадобиться перемикнуть камеру у режим
USB:Android для підключення кабелю синхронізації.
Для того щоб перемкнути камеру у режим USB:Android необхідно: коли камера ввімкнена, утримувати
Кнопку 2 (яка меньша), поки не з’явиться іконка Налаштувань            , після чого натискайте 
Кнопку 1 знову і знову. В меню            натискайте Кнопку 2 знову і знову. В меню USB:iOS
переключайте камеру в режим USB:Android. 
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Підключення до Iphone Підключення до тедефонів на системі Android

Примітка:
1) Що стосується з’єднання через кабель синхронізації, вам потрібно ввімкнути функцію OTG на
деяких смартфонах Android, таких як oppo, viso, sony та ін.
2) Для детальнішої інформації стосовно сумісних пристроїв перейдіть на 
https://www.insta360.com/r/onex_compability.

* Цей зміст може бути змінено без попереднього повідомлення.


