
коротка інструкція 



Основний модуль

Ширококутовий модуль 4K   Дволінзовий 360 модуль

* Оскільки пакети відрізняються у різних комплектаціях, звертайтесь 
до вашого списку комплектації.

1 Назви частин і деталей

USB Type-C порт

Замок

Кнопка 
затвору

Кнопка 
живлення

Динамік

Індикатор 
стану

Індикатор 
стану

Сенсорний 
екран

Мікрофон

Слот для карт Мікрофон
MicroSD 
Кришка слоту



2 Етапи збірки

4K Ширококутовий 
модуль 1

4K Ширококутовий 
модуль 2

Дволінзовий 360 
модуль

Відсік для акумулятора

Фіксатор акумулятора

Зарядний вхід

❶

❷

❶

❷

❶

❷



(4K Ширококутовий 
модуль 1)

Етапи збору:
❶ Зіставте отвори на бічній стороні об'єктива з точками на сенсорному 
дисплеї та стисніть їх разом, поки вони не будуть щільно з'єднані.
❷ Зіставте вже встановлені модулі дисплея та об'єктива з
точками підключення на відсіку для акумулятора. Потім стисніть дві ча-
стини разом, поки вони не будуть міцно з'єднані.

* Підказка:
1) Не рекомендується розби-
рати ONE R в умовах підвище-
ної вологи.
2) Щоб витягти Батарейний відсік, 
натисніть на фіксатор батареї 
вправо, потім зніміть Батарейний
 відсік.

Фіксатор 
батареї

3 Перед початком роботи
Примітка. У наступних інструкціях як приклад використовується 
Ширококутовий модуль 4K.

❶ Переконайтесь, що батарею зібрано правильно. Будь ласка, 
під'єднайте зарядний кабель, що додається, до зібраної камери у разі 
низького заряду або повністю розрядженого акумулятора.

Примітка. Для зарядки ONE R використовуйте адаптер живлення 5В/2А.
Ви також можете використовувати офіційну швидку зарядку Insta360 ONE 
R (продається окремо).



① Відсуньте замок
вправо, щоб
відкрити кришку ② Вставте карту MicroSD (з етикеткою,

розвернутою до передньої частини 
Основного модуля)

Фронтальна сторона 
основного модуля 
(без сенсорного 
екрану)

❷ Перед використанням відкрийте кришку слота і вставте карту MicroSD.

Примітка.
1）Будь ласка, використовуйте карти MicroSD формату exFAT і швидкі-
сного класу UHS-I та V30 для забезпечення нормального запису. Макси-
мально підтримуваний об'єм пам'яті - 256 ГБ. 
Для отримання конкретної інформації
про моделі карт, що підтримуються,
див. https://www.insta360.
com/r/oner_microsd
2）Обов'язково повністю
закрийте замок захисного кейса,
аби не пошкодити гідроізоляцію.
Зіставте мітки трикутного індикатора, як показано праворуч, 
жовта мітка поруч із замком повинна бути закрита.



❸ Встановіть кронштейн перед використанням ONE R для зйомки ди-
намічних сцен. Це зміцнить з'єднання між зібраними модулями камери, 
забезпечуючи додатковий захист.

①
②

③

④

Відкриття кріпильної рамки
Натисніть на фіксатор монтажного кронштейна вправо ( ① ), потім
потягніть вниз замок ( ② ). Зніміть замок з крючка ( ③ ). Коли замок 
повністю від'єднається, відкрийте кріпильну рамку ( ④ ).

Вставте ONE R Встановлено успішно

Кнопки повинні бути 
вирівнені правильно



4 Знай свою Insta360 ONE R 
Увімкнення / вимкнення

Коли камера вимкнена, натисніть кнопку живлення, щоб
увімкнути її.
У режимі очікування натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути / уві-
мкнути сенсорний екран.
У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 
2 секунд, щоб вимкнути камеру.

Використання сенсорного екрану

Примітка. При використанні ONE R у воді заблокуйте сенсорний 
екран, щоб запобігти випадкових натиснень. Використовуйте кнопку 
живлення, щоб змінити режими при використанні ONE R у воді.

Примітка.
Для зйомки з невидимою селфі-палкою, будь ласка, використовуйте 
1/4 '' кріплення камери, що призначено для невидимої селфі-палки.

1/4 '' кріплення для камери 
(для селфі-палки)



Проведіть вниз
Відкрийте меню: налаштування яскравості екрану          
( ),   увімкнення / вимкнення  сенсорного екрану  (
/  ), увімкнення / вимкнення світлодіода    (  / ), 
сітка (  /  )і налаштування  ).

Натисніть на значок у правому нижньому 
кутку
Встановіть налаштування розширення

Проведіть пальцем вправо 
Доступ до Галереї

Проведіть пальцем вліво 
Налаштуйте параметри запису

Натисніть на значок у 
лівому нижньому кутку 
Оберіть режим запису

* Після вибору режиму та налаштувань натисніть кнопку пуску один 
раз, щоб розпочати запис, а потім знову, щоб зупинити зйомку.



* Ви можете дізнатися про останні опції тут: 
https://www.insta360.com/r/onerdetail

❶ Увімкніть WiFi та Bluetooth вашого смартфону.
❷ Коли камера вимкнена, натисніть кнопку живлення, щоб ввімкнути її.
❸ Після вдалого встановлення додатку торкніться значка камери у 
нижній частині екрану та оберіть «Під'єднатися зараз» на панелі WiFi. 
Далі спостерігайте за інструкціями на екрані для під'єднання вашого 
пристрою.
❹ Вдало під'єднавшись до камери, ви можете робити фото або знімати 
відео через додаток.

Примітки.
1）Діапазон WiFi складає 10 метрів за оптимальних умов.
2）Кабель синхронізації також підтримується. Відповідні кабелі 
синхронізації продаються окремо.

6 Налаштування WiFi

5 Скачати додаток
Відскануйте QR-код, який знаходиться справа 
(https://insta360.com/r/oner-download) або 
введіть в пошуку App Store / Google Play фразу 
"Insta360 ONE R" і завантажте додаток.
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