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T938 - Sportovní kamera outdoor Wifi SJ9000 s vodotěsným obalem 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k 
obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do 
provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli 
znovu kdykoliv přečíst! 
 

Akční kamera 
 
Vlastnosti produktu 

1. Kamera je vybavena voděodolným pouzdrem, díky kterému je možné natáčet pod vodní 
hladinou. Pouzdro je voděodolné do hloubky až 30 metrů.  

Disponuje: 
2. funkcí 1080P HD natáčení 
3. 2 palcovým Ultra HD displayem s přímým zobrazením, takže je velmi jednoduché kamerou 

natáčet i fotit.  
4. Je velmi jednoduché v kameře vyměnit baterie a prodloužit tak její životnost.  
5. Podporuje funkci natáčení při nabíjení. 
6. HDMI HD výstup 
7. Funkci streamování  
8. Podporuje Micro SD karty velikosti až 32 GB.  
9. Podporuje nahrávání ve formátu 1080P, 720P a WVGA 
10. Pdporuje AVI 
11. Podporuje MJPG 
12. Má několik možností nahrávání / focení: Jednoduchý obraz, automatický postupný, 

časosběr 
13. Zařízení je možné připojit k mobilu pomocí aplikace.  
 

Ovládací prvky 
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1. USB Port  2. Micro HDMI Port   3. Micro SD card Port 5. Tlačítko zapnutí / power 6. 
Čočka 7. a 8. Diody zapnutí a nabíjení 9. Display 10. Wifi Dioda 11. Porvzovací tlačítko / Enter 
12. Tlačítko nahoru 13. Tlačítko dolů 14. Reproduktor 15. Pojistka víka baterie 16. Víko baterie 

Ovládání:  
1. Vložení Micro SD karty: Vložte kartu do příslušného portu. Pozn.: Používejte jen značkové 

Micro SD karty, zformátujte je před vložením do zařízení, jinak není zaručena kompatibilita.  
2. Instalace a výměna baterie: Otevřete krytku baterie, postupujte podle šipek naznačujících 

směr otevření. Vložte baterii podle ukazatelů polarity baterie. Po umístění baterie opět 
navraťte krytku baterie.  

3. Nabíjení baterie: Pro nabití baterie připojte zařízení k počítači nebo k adaptéru. Při použití 
auto adaptéru je možné zařízení nabíjet i v autě. Když se zařízení nabíjí, červený led 
indikátor dlouze bliká.  

4. Zapnutí / vypnutí kamery: Zmáčkněte tlačítko napájení. Na displayi se objeví logo a a dioda 
začně modře blikat. Pro vypnutí přidržte tlačítko napájení pod dobu 3-5 sekund, zařízení se 
vypne.  

5. Přepnutí módu: Zmáčkněte tlačítko napájení pro vstup do bootovacího módu. Vyberte si 
z možností natáčení, fotoaparát, přehrávání nebo menu. Vybraný mód je zobrazen na 
displayi pomocí ikon.  

6. Video: Do zařízení vložte SD kartu a zařízení zapněte. Poté co se zařízení zapne, 
zmáčkněte tlačítko Enter, začně blikat modrá dioda, na obrazovce se objeví žlutá značka a 
zařízení začne nahrávat. Pro vypnutí nahrávání zmáčkněte znovu tlačítko Enter.  

7. Fotoaparát: Nastavte si mód fotoaparátu a stisknutím tlačítka Enter vyfoťte požadovanou 
scénu. Zařízení vydá zvuk pro potvrzení vytvoření fotografie (může být vypnuto 
v nastavení) 

8. Přehrávání: Nastavte mód přehrávání, tlačítky nahoru a dolů vyberte požadované video / 
fotografii a stiknutím tlačítka Enter ji zobrazíte na displayi.  

9. Možnosti nastavení: Vstupte do nastavení a tlačítky nahoru a dolů projíždějte menu. 
Stisknutím tlačítka Enter vstupte do podmenu a změnte požadovaný parametr. Volbu 
uložíte potvrzením OK.  

10. Připojení zařízení k počítači: Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu: Na displayi 
zařízení se objeví výběr memory / camera, tlačítky nahoru a dolů se mezi volbami 
pohybujte, výběr potvrďte stisknutím tlačítka Enter. Po vybrání možnosti memory se 
zařízení připojí k počítači jako disk, je možné pracovat s uloženými souboru. Při vybrání 
možnosti camera je zařízení zapnuto a je možné jej využívat jako externí kameru pro 
komunikaci.  

11. Připojení WiFi: Zařízení může být připojeno přes Wifi k telefonu nebo tabletu s operačním 
systémem Android nebo iOS. Pro propojení postupujte následovně:  

a. Nainstalujte na telefon nebo tablet aplikaci „Goplus cam“, která je k dispozici na APP 
store nebo na Google Play.  

b. Zapněte zařízení, zmáčkněte tlačítko nahoru, na displayi se objeví ikona Wifi a poté 
se obejví SSID ve formátu SPORTS DV XXXX (XXXX je sériové číslo) a PWA2 
(základní heslo) ve formátu 12345678. Indikace wifi bude žlutě blikat.  

c. Na telefonu nebo tabletu povolte funkci Wifi a připojte se k zařízení, pomocí výše 
zmíněných iniciálů. Pokud bude připojení úspěšné, ikona přestane blikat.  

d. Po připojení otevřete aplikaci, ve které bude možné ovládat kameru nebo si prohlížet 
a stahovat uložené soubory.  

12.  Připojení pomocí HDMI: Pomocí kabelu HDMI můžete propojit zařízení s TV .  
13. Kamera má AV výstup. Kamera může být speciálními nástavci připojena k zařízení 

používanými za letu. V menu kamery zapněte AV výstup, kameru pak připojte k zařízení 
pomocí USB kabelu a můžete přenášet video v reálném čase.  
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Specifikace:  
 

LCD obrazovka 2.0 LTPS 

Nahrávání 140 stupňů + širokoúhlý 

Jazyk Angličtina, Němčina, Francouzština, 
Španělština, Italština, Portugalština, Čínština, 

Řečtina, Ruština, Thajština, Polština 

Rozlišení Videa 1080 FHD 1920x1080) 30 FPS, 4K 
(3840x2160), 1080P (1440x1080) 30 FPS, 

720P (1280x720) 30 FPS, WVGA (848x480) 30 
FPS, VGA (640x480) 30 FPS 

Video formát AVI 

Video kompresní formát MJPG 

Rozlišení fotoaparátu 16M/12M/10M/8M/5M/VGA 

Karta Micro SD 

Mód fotoaparátu Jednoduchý, timer 3/5/10/20 sekund 

Frekvence 50Hz/60Hz 

USB USB 2.0 

Kapacita baterie 900 mAh 

Příkon 400mA, 4.2V 

Nahrávací čas 1080P, cca 75 minut 

Doba nabíjení CCA 3 hodiny 

Operační systém Windows, Linux, Unix, Win 7, Mac OS 

Rozměry 59.27x41.13x29.28 MM 

 
Poznámka: Specifikace se můžou lišit v závislosti na změnách produktu a software.  
 
Montáž:  
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