
Průvodce připojením (pro 
digitální jednooké zrcadlovky) Cz

Přečtením této příručky získáte informace o použití aplikace SnapBridge 

pro vytvoření připojení mezi fotoaparátem a chytrým zařízením (chytrým 

telefonem nebo tabletem).

Možnosti aplikace SnapBridgeMožnosti aplikace SnapBridge
Vytvořením bezdrátového připojení (Bluetooth® Low Energy) mezi fotoa-

parátem kompatibilním s funkcí SnapBridge a chytrým zařízením se spuš-

těnou aplikací SnapBridge můžete:

• Stahovat snímky a dálkově ovládat fotoaparát z chytrého zařízení (další infor-

mace viz „Stahování/dálkové ovládání“)

• Stahovat data o poloze z chytrého zařízení

• Synchronizovat hodiny fotoaparátu s časem poskytovaným chytrým zařízením

• Vkopírovat do snímků komentáře nebo čas pořízení

Tato příručka je určena pro verzi 1.3 aplikace SnapBridge.

Příprava chytrého zařízeníPříprava chytrého zařízení
Před připojením si připravte chytré zařízení nainstalováním aplikace 

SnapBridge a povolením připojení Bluetooth a Wi-Fi.

1 Vyhledejte položku „snapbridge“ v obchodě Apple App 

Store® (iOS) nebo Google Play™ (Android™) a nainstalujte 

aplikaci SnapBridge. Nespouštějte aplikaci SnapBridge před 
zahájením párování zařízení.

 

Informace o podporovaných operačních systémech je k dispozici na 

webové stránce stahování. Tento fotoaparát není kompatibilní s apli-

kací SnapBridge 360/170.

2 Povolte připojení Bluetooth a Wi-Fi na chytrém zařízení.

Ujistěte se, že používáte aplikaci SnapBridge pro spárování fotoaparátu 
a chytrého zařízení. Nepoužívejte aplikaci Settings (Nastavení) na zaří-
zení.

Párování a připojeníPárování a připojení
Před spárováním obou zařízení ověřte, že je na paměťové kartě fotoapa-

rátu dostupné volné místo. Abyste zabránili neočekávaným přerušením, 

měli byste také zkontrolovat, zda je baterie fotoaparátu plně nabitá.

1 Vyberte položku Připojit k chytrému zařízení 
v menu nastavení fotoaparátu, potom vyberte 

možnost Spustit a stiskněte tlačítko J.

 

2 Fotoaparát zobrazí zprávu vyobrazenou 

vpravo. Umístěte chytré zařízení vedle fotoapa-

rátu a spusťte aplikaci SnapBridge.

 

3 Klepněte na název aplikace SnapBridge (uživa-

telé provádějící poprvé spárování fotoaparátu 

a zařízení s operačním systémem iOS uvidí nej-

prve pokyny k párování; po přečtení pokynů 

posuňte zobrazení směrem dolů a klepněte na 

položku Understood (Rozumím)).

 

Pokud vás aplikace SnapBridge vyzve k výběru 

příslušenství, klepněte znovu na název foto-

aparátu (před zobrazením fotoaparátu může 

nastat určité zpoždění).

 

Pokud se název fotoaparátu nezobrazí, vraťte se po ukončení aplikace 

SnapBridge a ověření, že není spuštěna na pozadí, ke kroku 2.

4 Pokud chytré zařízení zobrazí autentizační kód, 

ujistěte se, že se stejný šestimístný kód zobra-

zuje na fotoaparátu (mějte na paměti, že ope-

rační systém iOS nemusí zobrazit autentizační 

kód; pokud se nezobrazuje žádný kód, přejděte 

ke kroku 5).

 

5 Klepněte na položku Pair (Párovat) na chytrém zařízení a stiskněte 

tlačítko J na fotoaparátu.

Pokud párování na zařízení iOS selže, může si zařízení i přesto pama-
tovat název fotoaparátu. V takovém případě si musíte níže uvedeným 
způsobem vyžádat na operačním systému iOS, aby „zapomněl“ tento 
fotoaparát.

6 Když fotoaparát zobrazí zprávu uvedenou 

vpravo, stiskněte tlačítko J a přejděte ke 

kroku 7 (pokud fotoaparát namísto toho zob-

razí zprávu informující o tom, že se nebylo 

možné připojit, stiskněte tlačítko J a vraťte se 

ke kroku 2). Chcete-li zrušit párování, stiskněte 

tlačítko G.

 

7 Podle pokynů zobrazených na fotoaparátu dokončete nastavení.

• Chcete-li fotoaparátu povolit přidávání dat o poloze do snímků, vyberte mož-

nost Ano v reakci na dotaz „Stáhnout data o poloze z chytrého zaříze-

ní?“ a povolte služby dat o poloze v aplikaci SnapBridge a na chytrém 

zařízení.

• Chcete-li synchronizovat hodiny fotoaparátu s časem poskytovaným chytrým zaří-

zením, vyberte možnost Ano jako odpověď na dotaz „Synchronizovat 

hodiny s chytrým zařízením“ a povolte synchronizaci v aplikaci Sna-

pBridge.

Chytré zařízení je nyní propojeno s fotoaparátem. Veškeré pořízené snímky 
se automaticky přenesou do chytrého zařízení.

 A Více informací o aplikaci SnapBridge

Základní informace o aplikaci SnapBridge naleznete na adrese:

http://snapbridge.nikon.com

Podrobné informace naleznete v online nápovědě (jakmile je párování dokonče-

no, můžete zobrazit online nápovědu otevřením karty Other (Ostatní) v apli-

kaci SnapBridge a výběrem položky Info/settings (Informace/nastavení) > 

Instructions (Pokyny)).

http://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
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Tipy a triky pro párování a připojeníTipy a triky pro párování a připojení
Tuto část si přečtěte, aby vám usnadnila navazování spojení nebo staho-

vání snímků z fotoaparátu.

Stahování snímkůStahování snímků
Pokud zaznamenáte pomalé stahování nebo jiné problémy se stahová-

ním snímků do chytrého zařízení, ukončete párování a zkuste zařízení spá-

rovat znovu.

1 V aplikaci SnapBridge otevřete 

kartu y Connect (Připojit), 
klepněte na položku v > End 
pairing (Ukončit párování) 
a  po výzvě klepněte na mož-

nost Yes (Ano) pro ukončení 

párování. Uživatelé operačního systému iOS si musí níže uvedeným 

způsobem vyžádat na operačním systému iOS, aby „zapomněl“ foto-

aparát.

2 V menu nastavení fotoaparátu vyberte položku Připojit k chytrému 
zařízení, vyberte možnost Spustit, stiskněte tlačítko J a podle 

pokynů počínaje krokem 2 „Párování a připojení“ spárujte fotoaparát 

s chytrým zařízením.

Výzva Wi-Fi (pouze operační systém iOS)Výzva Wi-Fi (pouze operační systém iOS)
Přestože se aplikace SnapBridge s ohledem na propojení fotoaparátu 

a chytrého zařízení obvykle spoléhá na připojení Bluetooth, dálkově ovlá-

dané fotografování a podobné funkce vyžadují v některých případech při-

pojení Wi-Fi. Pro připojení k fotoaparátu prostřednictvím Wi-Fi postupujte 

podle níže uvedených kroků.

1 Poté, co si poznamenáte název sítě fotoaparátu (SSID) 

a heslo, klepněte na Go (Spustit). Výchozí název sítě 

SSID je stejný jako název fotoaparátu.

 

2 Klepněte na položku Settings (Nastavení)  > Wi-Fi a vyberte název 

sítě SSID, který jste si poznamenali v kroku 1.

3 Při prvním připojování pomocí Wi-Fi budete vyzváni, 

abyste zadali heslo fotoaparátu. Zadejte heslo, které 

jste si poznamenali v kroku 1 (mějte na paměti, že 

hesla rozlišují velká a malá písmena). Po navázání 

spojení se vedle názvu sítě fotoaparátu SSID zobrazí 

symbol u, jak můžete vidět na obrázku vpravo.

 

 D Změna SSID fotoaparátu a hesla

SSID a heslo fotoaparátu můžete změnit pomocí položky Wi-Fi  > Nastavení 
sítě v menu nastavení fotoaparátu. Z důvodu ochrany vašeho soukromí vám do-

poručujeme pravidelně měnit heslo.

 D Připojení Wi-Fi

Připojení Wi-Fi se automaticky ukončí, pokud přepnete na jinou aplikaci nebo za-

vřete kartu x Camera (Fotoaparát) v aplikaci SnapBridge.

Povolení/zakázání bezdrátových připojeníPovolení/zakázání bezdrátových připojení
Připojení k fotoaparátu lze zapnout nebo vypnout pomocí položky Režim 
V letadle v menu nastavení fotoaparátu nebo pomocí položky Auto link 
(Automatické propojení) na kartě y Connect (Připojit) v aplikaci Sna-

pBridge. Zakázání položky Auto link (Automatické propojení) rovněž 

sníží vybíjení baterie v chytrém zařízení.

 A Režim V letadle

Výběrem možnosti Povolit v položce Režim V letadle v menu nastavení fo-

toaparátu zakáže všechny bezdrátové funkce včetně připojení Bluetooth, Wi-Fi 

a Eye-Fi. Tuto možnost vyberte na všech místech, kde je zakázáno používat bez-

drátová zařízení.

Stahování/dálkové ovládáníStahování/dálkové ovládání
Pomocí aplikace SnapBridge můžete stahovat snímky a dálkově ovládat 

fotoaparát.

Stahování snímkůStahování snímků
K stahování snímků z fotoaparátu lze použít libovolnou z následujících 

metod:

• Automatické stahování snímků při jejich pořizování: Chcete-li snímky automatic-

ky stahovat tak, jak jsou pořizovány, vybere možnost Zapnuto v položce 

Odesílat do chytr. zař. (autom.) v menu nastavení fotoaparátu. Snímky 

jsou stahovány ve velikosti 2 milionů pixelů (některé fotoaparáty mohou 

nabízet i další velikosti); videosekvence nejsou automaticky stahovány.

• Výběr snímků na fotoaparátu: Pomocí této položky můžete stahovat snímky 

pořízené při výběru možnosti Vypnuto v položce Odesílat do chytr. 
zař. (autom.). Snímky lze vybrat pomocí položky Výběr k odesl. na 
chytré zař. v menu přehrávání fotoaparátu nebo stisknutím tlačítka i 

během přehrávání a výběrem položky Výběr k odesl. na chytré zař./
zrušení. Snímky jsou stahovány ve velikosti 2 milionů pixelů (některé fo-

toaparáty mohou nabízet i další velikosti); videosekvence nelze vybrat.

• Výběr snímků na chytrém zařízení: Výběrem položky Download selected 
pictures (Stáhnout vybrané snímky) na kartě x Camera (Fotoaparát) 
v aplikaci SnapBridge se zobrazí zpráva vyzývající k přepnutí na Wi-Fi: 

vyberte možnost Yes (Ano) pro přepnutí na Wi-Fi nebo No (Ne) pro 

stažení snímků pomocí připojení Bluetooth (pokud používáte zařízení 

s operačním systémem iOS, postupujte po výběru možnosti Yes (Ano) 
podle pokynů v části „Výzva Wi-Fi“). Potom můžete použít ovládací prvky 

na chytrém zařízení ke stažení snímků vybraných na seznamu snímků 

a videosekvencí uložených ve fotoaparátu (mějte na paměti, že stažení 

videosekvencí vyžaduje připojení Wi-Fi).

 A „Odesílat ve vypnutém stavu“

Chcete-li umožnit, aby mohlo stahování pokračovat i po vypnutí fotoaparátu, vy-

berte možnost Zapnuto v položce Bluetooth  > Odesílat ve vypnutém 
stavu v menu nastavení fotoaparátu.

 D NEF (RAW)/TIFF

Snímky v těchto formátech nelze stahovat.

 D Fotoaparáty vybavené pouze připojením Bluetooth

Aplikaci SnapBridge nelze použít ke stahování videosekvencí z fotoaparátu D3400 

a dalších fotoaparátů kompatibilních s aplikací SnapBridge, které nejsou vybaveny 

připojením Wi-Fi.

Dálkově ovládané fotografováníDálkově ovládané fotografování
Položku Remote photography (Dálkově ovládané fotografování) na 

kartě x Camera (Fotoaparát) v aplikaci SnapBridge lze použít k dálko-

vě ovládanému spouštění závěrky fotoaparátu a stahování výsledných 

snímků do chytrého zařízení. Poté, co povolíte dálkově ovládané fotogra-

fování, přepněte podle pokynů na obrazovce v aplikaci SnapBridge na 

Wi-Fi (pokud používáte zařízení s operačním systémem iOS, postupujte 

podle pokynů v části „Výzva Wi-Fi“).

 D Fotoaparáty vybavené pouze připojením Bluetooth

Aplikaci SnapBridge nelze použít k dálkovému ovládání fotoaparátu D3400 a dal-

ších fotoaparátů kompatibilních s aplikací SnapBridge, které nejsou vybaveny při-

pojením Wi-Fi.

Použijte nejnovější verzi aplikace SnapBridge. Dialogy a zprávy zobrazované foto-

aparátem a chytrým zařízením se mohou lišit od těch, které jsou zde vyobrazeny, 

a operace se mohou lišit v závislosti na fi rmwaru fotoaparátu a použité verzi apli-

kace SnapBridge. Názvy tlačítek se také mohou lišit v závislosti na modelu. Další in-

formace o používání fotoaparátu nebo chytrého zařízení naleznete v dokumentaci 

dodané se zařízením.

Veškeré obchodní názvy uvedené v tomto dokumentu jsou ochranné známky 

nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-ExtraBlackCn
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [640.000 480.000]
>> setpagedevice


