
 

  

Skrócona instrukcja obsługi 



 

  

1. Zawartość opakowania 

Insta360 ONE X2 Etui ochronne 

Bateria Kabel do 

ładowania 

Ściereczka do 

obiektywu oraz 

dokumenty 



 

  

2. Budowa kamery 

Obiektyw 

Mikrofon 

Dioda stanu kamery 

Pokrywa złącz 

Zatrzask pokrywy 

Port USB typ C 

Zatrzask pokrywy baterii 

Mocowanie statywowe 1/ 4” 

Ekran Dotykowy 

Głośnik 

Przycisk funkcyjny/ przycisk zasilania 

Spust migawki 



 

  

3. Zanim uruchomisz kamerę 

1. Upewnij się, że bateria jest naładowana. Podłącz kamerę za pomocą dołączonego 

do zestawu kabla w przypadku niskiego poziomu lub wyczerpanej baterii    

Podłącz do zasilacza 5V 2A 

by naładować kamerę 

UWAGA:  

Możesz również użyć oficjalnej ładowarki Insta360 ONE X2 Fast 

Charge Hub (sprzedawana oddzielnie)  

2. Wkładanie karty pamięci  

A) W pierwszej kolejności wyciągnij baterię. Ściśnij zatrzaski pokrywy baterii. 

Następnie  bateria powinna wysunąć się samoczynnie.  



 

  

  

B) Włóż kartę MicroSD (Etykietą skierowaną w stronę ekranu 

dotykowego)  

Obsługiwane karty pamięci:  
W celu zapewnienia poprawności działania kamery podczas 

nagrywania należy używać kart pamięci o klasie prędkości 

UHS-I, V30. Maksymalna pojemność to 1TB. 

 

3. Upewnij się, że pokrywa baterii oraz złącz jest szczelnie zamknięta, 

aby zapewnić wodoszczelność kamery (żółte znaki muszą zostać 

zakryte przez zatrzaski). 



 

  

4. Poznaj swoją kamerę Insta360 ONE X2 

• Włączanie i wyłączanie kamery 

 
Jeśli kamera jest wyłączona naciśnij przycisk zasilania/ funkcyjny, aby uruchomić 

kamerę.  

W stanie gotowości, naciśnij przycisk zasilania/ funkcyjny by podświetlić ekran, 

naciśnij ponownie by wyłączyć ekran. 

W stanie gotowości przytrzymaj przycisk zasilania/ funkcyjny przez 2 sekundy, 

aby wyłączyć kamerę.  

• Użytkowanie ekranu dotykowego 

 

Wskaźnik poziomu baterii 

Zmiana trybu pracy 

obiektywów 

Tryb pracy: Video 
Aktualne parametry  

Zmiana obiektywu tylni/ 

przedni 

Pozostały czas nagrywania 

UWAGA:  
Kiedy używasz kamery Insta360 ONE X2 pod wodą, zablokuj ekran dotykowy, by 

uniknąć przypadkowego dotknięcia. Po zablokowaniu ekranu, używaj przycisku 

zasilania/ funkcyjnego aby zmieniać tryby. 



 

  

*Podstawowe operacje wykonywane za pomocą ekranu dotykowego 

Przesuń w dół, aby wejść w tryby systemowe 

Przesuń w prawo, aby 

wejść w galerię  

Przesuń w lewo, aby 

dostosować ustawienia 

kamery 

Przesuń w dół, aby otworzyć menu skrótów 

5. Obsługa za pomocą WiFi 

1. Zeskanuj kod QR, znajdujący się po prawej stronie 

(https://insta360.com/download/insta360-onex2) lub wyszukaj „Insta360 

ONE X2” w Sklepie Play/ App Store i ściągnij aplikacje. Uruchamiając aplikacje 

pierwszy raz, postępuj zgodnie z informacjami, aby aktywować aplikację. 

 



2. Włącz WiFi, lokalizację oraz Bluetooth w swoim smartfonie. 

3. Jeśli kamera jest wyłączona naciśnij przycisk zasilania, aby ją 

uruchomić  

4. Po instalacji aplikacji, dotknij ikonę kamery          na dole ekranu i 

wybierz opcję „Connect now”. Następnie postępuj zgodnie z 

informacjami wyświetlanymi na ekranie.  

5. Po pomyślnym połączeniu się z kamerą, można rozpocząć 

nagrywanie filmów lub wykonywanie zdjęć za pomocą aplikacji na 

smartfonie. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

UWAGI: 

 

1. Zasięg połączenia WiFi to 10m (33 stóp) w optymalnych 

warunkach, bez zakłóceń.  

2. Połączenie przewodowe z urządzeniami z systemem Android 

jest również możliwe za pomocą Micro-USB lub USB typ C. 

 

 

 

 

*Po więcej informacji dotyczących kamery odwiedź 

https://www.insta360.com.com/support/product-support 



DYSTRYBUTOR W POLSCE:  

GOCAM Krzysztof Plinta 

ADRES: Daszyńskiego 144, 44-100 Gliwice  

STRONA INTERNETOWA: www.insta360.com.pl  www.gocam.pl  

EMAIL: serwis@insta360.com.pl 
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PRODUCENT: 

Shenzhen Arashi Vision Company Limited  

ADD: 6G, Building A, Logan Century Center, 23 Haixiu Road, Bao’an District, 

Shenzen, Shenzhen, Guangdong, China 

WEB: www.insta360.com 

TEL: 400-833-4360 

EMAIL: service@insta360.com 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy GOCAM. 
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez 
zezwolenia zabronione.  
Treść instrukcji może ulec zmianie. 


