
PHOTTIX HECTOR 7HD 

 

ČÁSTI MONITORU 

 

PŘEDNÍ 

1. LCD displej 

2. spoušť 
3. tlačítko BULB 

4. tlačítko pro uspání (SLEEP) 
5. tlačítko MENU 

6. doleva / doprava 

7. tlačítko pro zdroj (SOURCE) 
8. infraport 

9. LED dioda napájení 

10. tlačítko AF 

 

 

 

 

ZADNÍ 

1. AV video a audio vstup 

2. indikace nabíjení 

3. HDMI vstup 

4. HDMI výstup 

5. sluchátkový výstup 

6. konektor pro drátovou 

spoušť 
7. konektor napájení 

8. přepínač napájení z baterie 

9. upínání kabelů 

10. konektor pro baterii 

11. přepínač vyjmutí baterie 

12. stativový šroub 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: Při připojování a odpojování vypněte všechna zařízení. 
 

 

 



 

 

NABÍJENÍ BATERIE V EXTERNÍ NABÍJEČCE 

 

Nasuňte baterii do nabíječky a připojte do elektrické sítě. LED dioda při nabíjení svítí 
červeně, při plně nabité baterii svítí zeleně. 
 

PŘIPOJENÍ BATERIE 

Nasuňte baterii do sáněk na zadní straně přístroje dokud se nezacvakne. 
 

ODPOJENÍ BATERIE 

Posuňte přepínač vyjmutí baterie doleva a baterii vysuňte. 
 

NABÍJENÍ BATERIE NA PŘÍSTROJI 

Nasuňte baterii do lyžin na zadní straně přístroje a připojte přístroj do elektrické sítě. Je 
nutné aby přepínač napájení z baterie by v poloze ON. V tomto stavu bude přístroj 
fungovat na energii z elektrické sítě a zároveň dobíjet baterii. LED dioda při nabíjení svítí 

červeně, při plně nabité baterii svítí zeleně. 
 

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE 

Na zadní straně má přístroj přepínač pro napájení z baterie, přepnutím do polohy ON se 
přístroj zapne. Přepnutím do polohy OFF se přístroj vypne. Pokud necháte přístroj 

zapnutý pouze se zhasnutým LCD, tak se bude baterie nadále vybíjet. Pokud nehodláte 

zařízení Hector 7HD delší dobu používat, doporučujeme přístroj vypnout. Přepínač pro 
napájení z baterie nemá žádný vliv na funkci zařízení pokud je zařízení připojeno do 

elektrické sítě, bude mít pouze vliv na nabíjení baterie. 
 

REŽIM SPÁNKU 

Tlačítkem SLEEP lze vypnout LCD displej. Stisknutím tohoto tlačítka vypnete displej, 
opětovným stisknutím LCD zapnete. Pokud je zařízení uspané, LED dioda bude svítit 
červeně. 
 

PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ 

Zasuňte přibalený kabel do konektoru napájení a připojte do elektrické zásuvky. 
 

SLUNEČNÍ CLONA 

Hector 7HD je vybaven odnímatelnou sluneční clonou - užitečná pro práci venku. Pro 
použití stačí sluneční clonu odspodu vyklopit, boční panely se vyklopí samy. K zavření 
stačí boční panely zaklopit zpět a horní panel se sklopí sám. 
 



ODEBRÁNÍ SLUNEČNÍ CLONY 

Sluneční clonu je možné ze zařízení sundat, v momentě kdy je zavřená odspodu zatlačte 
směrem od sebe a sluneční clona se vysune z lyžin. Pro opětovné nasazení stačí clonu 
nandat na lyžiny a nasunout zpět. 
NASTAVENÍ VIDEO VSTUPU 

Vstup pro video je nutné nastavit. Stiskněte tlačítko SOURCE pro volbu mezi HDMI a AV 
vstupy. Zvolený vstup se zobrazí v levém horním rohu obrazovky. 

 

POUŽITÍ HDMI A AV STUPŮ 

Obě zařízení vypněte, propojte správným kabelem (HDMI apod.) a opětovně zapněte. 
Nastavte správný vstup videa (uvedeno výše) a na fotoaparátu zapněte režim Live View. 
 

POUŽITÍ HDMI VÝSTUPU 

Výstup HDMI dovolí připojit další zařízení pomocí HDMI kabelu. Z toho výstupu Hector 

7HD odesílá nijak nezměněný signál z fotoaparátu do dalšího zařízení (notebook, monitor 
apod.). 

 

UPÍNÁNÍ KABELŮ 

Upínání slouží k zajištění HDMI kabelů k zádům zařízení. Povolte šroub uprostřed, 
provlékněte kabely a opět utáhněte na místo. Výhodné je použití HDMI kabelů s 
koncovkou do pravého úhlu, sedí tak lépe u zad zařízení Phottix Hector 7HD. 
 

PROPOJENÍ FOTOAPARÁTU A PHOTTIX HECTOR 7HD  

Kabely Phottix Accessory Cables je možné použít k propojení fotoaparátu a Hector 7HD a 

používat tak spušť a autofocus* přímo ze zařízení Hector 7HD. 
 

Vypněte obě zařízení, do konektoru pro drátovou spoušť připojte správný kabel a jeho 
druhý konec připojte k fotoaparátu. Zapněte obě zařízení a zapněte režim LiveView. 
 

*Funkce AF nejsou dostupné na fotoaparátech které nepodporují AF v režimu LiveView. 
 

POŘÍZENÍ FOTOGRAFIE ZA POUŽITÍ HECTOR 7HD 

Hector 7HD má vlastní spoušť jejíž funkce je shodná se spouští fotoaparátu. Namáčknutí 
zaostří*, domáčknutí vyfotí. 
 

*Funkce AF nejsou dostupné na fotoaparátech které nepodporují AF v režimu LiveView. 
 

POUŽITÍ TLAČÍTKA BULB (PRO DLOUHÉ EXPOZICE A KONTINUÁLNÍ SNÍMÁNÍ) 

Nastavte fotoaparát do režimu B (Bulb) nebo C (continuous). Stiskem tlačítka BULB na 
Hector 9HD fotoaparát otevře závěrku a začne snímat (v režimu C začně pořizovat 
fotografie). Po přechodu do Bulb režimu Hector 9HD pípne. Opětovným stiskem tlačítka 
BULB Bulb režim (nebo C) ukončíte. 



 

 

 

 

 

 

POUŽITÍ TLAČÍTKA PRO AF VE VIDEU 

Phottix Hector 7HD podporuje pokročilé fuknce AF za použití battery gripů Phottix a AF 
kabelů k tomu speciálně určených. 
 

1. Vypněte obě zařízení. 
2. Propojte fotoaparát a Hector 7HD pomocí AF kabelu tak, aby kabel ve byl zapojen 

do konektoru pro drátovou spošť Hector 7HD a druhý konec byl připojen do USB 
portu kompatibilního battery gripu Phottix. 

3. Nastavte na fotoaparátu režim videa a přepněte na Live View. 

4. Stiskem tlačítka pro AF na Hector 7HD doostřujete v průběhu natáčení videa. 
 

POUŽITÍ PHOTTIX HECTOR 7HD PRO NATÁČENÍ VIDEA 

Hector 7HD nemůže spustit ani vypnout natáčení videa na vašem fotoaparátu. Může být 
však použit místo displeje fotoaparátu přímo při natáčení videa či k jeho shlédnutí poté. 
 

POUŽITÍ MENU HECTOR 7HD 

Stisknutím tlačítka MENU se otevře menu přístroje. Tlačítkem SOURCE procházíte 
jednotlivými volbami menu a tlačítkem doprava je možné vstoupit do zvolené části 
menu. Tu opět procházíte tlačítkem SOURCE a šipkou doprava lze otevřít položku k 
úpravě. V té tlačítkem SOURCE zvolíte Vámi požadovanou hodnotu. Tlačítkem MENU se 
vracíte o krok zpět. 
 

NASTAVENÍ HLASITOSTI 

Hlasitost Hector 7HD je možné nastavit tlačítky doleva a doprava pokud se nacházíte na 

hlavní obrazovce. Hlasitost je možné nastavit i dálkovým ovládáním. 
 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

Dálkové ovládání je možné použít k zapnutí a vypnutí přístroje, k nastavení hlasitosti a k 
procházení menu. 

 

 


