
Ovládání kamery 
pro snímání zápasů



Nejdříve zatlačíme na zobáček (viz obr. značka 1) ve směru šipky, zobrazí se červené pole, poté 
boční kryt vysuneme do strany (viz obr. značka 2) a otevřeme směrem nahoru. Display musí být 
odklopený. 
Při zavíraní stačí zaklopit kryt a zatlačit v protisměru šipky 2

Otevření krytu kamery



Napájení a nabíjení kamery micro usb konektorem, doporučuje se nabíjet adaptérem dodávaným s 
kamerou.

Napájení a nabíjení kamery



Sd karta se vkladá na uvedené místo zatlačení do pozice, vyndává se zatlačením dovnitř kdy vyskočí. 
Vkládá se kontakty směrem doprava 

Umístění SD karty



Šroub určený pro přišroubování ke stativu.

Stativový šroub



Kamera má pouze 3 tlačítka - nahrávání a zoom dopředu a zpět. Vypíná se zaklopením displaye. 
Veškeré nastavení se provádí přes dotykový display. 
Dvě diody – charge = nabíjení a power = zapnutí nebo blikající power = kamera ukládá data

Základní ovládání



Pravidla práce s kamerou
- před prvním použití přečíst návod

- nevyjímat SD kartu pokud se na ní zapisuje nebo z ní čte!

- umístit kameru tak aby se zabránilo převrhnutí či pádu

- kameru musí stále někdo obsluhovat a hlídat

- místo pro natáčení, musí být dobře zakryté při dešti, aby 
kapky za větru nemohli dopadat na objektiv kamery

- pokud bude kamera napájena z adapteru ztrácí své odolné 
vlastnosti a je potřeba ji dobře chránit proti dešti a 
povětrnostním vlivům

-nikdy kameru nezapínat po přechodu ze zimy do tepla -
nebezpečí poškození - kondenzace vody



- na všechny obraničené ikony lze kliknout
- základní menu je „menu“ „rec“ a „play“
- menu = nastavení parametrů kamery
- rec = začít nahrávat – stejné jako tlačítko na kameře
- play = přehrávání nahraných videí

První obrazovka



- základní tři menu nastavení
- vlevo škrtnuté tlačítko reproduktoru vypne zvuky kamery která vydáva při stlačení tlačítek
- ičko zobrazí nastavení kamery

Nastavení



- v první řadě klikneme na „nastavení“ viz předchozí slide a pohybujeme se v menu pomocí šipek 
nahoru a dolu
- nalezneme „language“ a ťukneme na něj – najdeme češtinu a potvrdíme

Nastavení jazyka



Dále nalezneme v menu nastavení data a času a nastavíme přesný datum a čas. Doporučuji nastavit 
přesně například podle internetu na www.presnycas.cz

Nastavení data a času



Před prvním použitím a jednou za čas se doporučuje kartu zformátovat. 

Formátování smaže veškerá data – nahraná videa - z karty!!!!

Formátování karty SD



V nastavení nalezněte „zázn. Média videa“ a „zázn. Média snímku“ a nastavte na SD kartu.

Nastavení záznamu na SD



V první menu není potřeba nic měnit.

Nastavení záznamu



Zde je potřeba nastavit záznam data a času nastavte klasické zobrazení digitálního času.

Nastavení záznamu



Zde nastavte kvalitu videa na „EP“

Nastavení záznamu



V každém videu musí být uvedený čas utkání. Tzn. nemůžete 
jen jednoduše zapnout nahrávání. Před každým nahráváním 
je potřeba jít do menu „natáčení s časovačem“ 

Natáčení s časovačem



V tomtu menu zůstat až do započetí zápasu, při nástupu na plochu zapnout nahrávání tlačítkem rec
na kameře a poté zapnout v čase odpískání časovač na display tlačítkem „START“. Počítat se bude 
vždy do poločasu a od druhého poloviny zase od nuly. Nulujete tlačítkem reset.

Natáčení s časovačem



Kopírování videa z kamery
- videa lze zkopírovat buď přímo z kamery (pomalejší) nebo 
pomocí čtečky karet z SD karty (rychlejší)
- při kopírování přímo z kamery stačí propojit kameru s PC 
přes USB port otevřít display – na kameře zvolit „připojit k pc“ 
a poté zvolit „zálohování“ objeví se nový vyměnitelný disk 
(objeví se i disky JVCCAM_MEM a JVCCAM_APP ale ty 
ignorujte), po dokončení kopírování odpojte kameru přes klik 
pravým tlačítkem na ikonu dole u hodin – vysunout GZ-R435
(může se lišit dle verze Windows)
- pokud vyndáte kartu umístěte kartu do čtečky karet a video 
překopírujte – nezapomeňte ji poté vrátit zpět do kamery!!!
- ideálně video vždy jen kopírujte (nepřesouvejte) a smažte 
ho z karty až poté co víte že je v pořádku nahrané na 
youtube.com
-video je potřeba překopírovat z adresáře 
“PRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAM“,



 Kompletní manuál zde:

 http://manual3.jvckenwood.com/cam/pc/
c6b/gz-r435_eu_cz/



Děkuji za pozornost


