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T938A – Sportovní kamera outdoor Wifi EKEN H9R 
 
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! 
 

Sportovní kamera outdoor 
 
Specifikace produktu: 
 

 
Shutter / select button – spoušť, tlačítko výběru 
Charging status light – dioda nabíjení 
Power / mode button – tlačítko napájení / módu 
Microphone – Mikrofon 
Micro SD slot – Slot Mikro SD 
Micro USB port – Mikro USB 
Micro HDMI port – HDMI 
Lens – Čočky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Up / Playback button – tlačítko přehrávání / nahoru 
Speaker – reproduktor 
Down / Wi-Fi button – tlačítko WiFi / dolů 
Screen – obrazovka 
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Příslušenství:  

Vodotěsný obal, samolepící držák 1, samolepící držák 2, samolepící držák 3, držák na helmu, Držák kamery bez 
vodotěsného pouzdra, kabely, držák na trubku, držák rovná, obal, USB kabel, dálkový ovladač, stativová redukce. 
 

Návod na montáž kamery:  
  

 
 

Začínáme: 
 
Pro zapnutí / vypnutí kamery stikněte tlačítko napájení.  
Po zapnutí kamery opakovaně stiskněte napájecí tlačítko pro procházení módu kamery a nastavení. Módy se objeví 
v tomto pořadí.  
  

 
Mód video: nahrávání videa 
Photo: snímí jednotlivé snímky 
Burst photo: Snímá fotky v sekvenci 
Time Lapse: Snímá sérii fotografií v určených intervalech 
Settings: nastavení kamery, rozlišení apod 
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Nastavení:  
 

 
 
Stisknutím Spouště přejděte do nabídky nastavení. Opakovaným stisknutím tlačítka napájení můžete procházet mezi 
možnostmi a stisknutím spouště vyberte požadovanou možnost, nebo pomocí tlačítka nahoru nebo dolů procházejte 
různými možnostmi. 
 

Nahrávání videa:  
 
Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka na horní straně kamery. Během nahrávání bliká LED indikátor na 
přední straně kamery. Tato kamera automaticky pozastaví nahrávání pokud je baterie vybitá, vaše video bude před 
vypnutím automaticky uloženo.  
 

Pořizování fotografií: 
 
Pro pořízení fotografie stiskněte spoušť na horní straně kamery.  
 

Přehrání videa nebo zobrazení fotografií:  
 
Pro spuštění módu přehrávání zmáčkněte tlačítko přehrávání, opakovaně mačkejte tlačítko napájení pro přechod 
mezi jednotlivými videi. Pro výběr stiskněte tlačítko spouště. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro průchod 
jednotlivými možnostmi, a stiknutím tlačítka spouště spustíte přehrávání.  
Pro návrat do módu přehrávání stiskněte tlačítko napájení. Pro odchod stisknete boční tlačítko Wi-Fi. 
 
 

Nastavení uložiště: 
 
Tento fotoaparát je kompatibilní s paměťovými kartami micro SD, micro SDHC a micro SDXC s kapacitou 16 GB a 32 
GB. Je nutné použít micro SD kartu s třídou rychlosti 10 a vyšší. Doporučujeme používat značkové paměťové karty 
pro maximální spolehlivost při vysoce vibračních činnostech. 
 

Baterie: 
 
Pro napájení baterie využijte USB kabel s kompatibilní nabíječkou (obsaženo v balení). Čas nabíjení je 5 hodin.  
 

Nastavení aplikace: 
 
Připojení k aplikaci Ez iCam (4K a 2.7K není podporováno) 
 
Aplikace Ez iCam umožňuje dálkové ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu nebo tabletu. Mezi funkce patří plné 
ovládání fotoaparátu, živý náhled, přehrávání fotografií a sdílení vybraného obsahu a další. 
 
1. Stáhněte si aplikaci Ez iCam do svého smartphonu nebo tabletu v obchodě Google Play nebo Apple APP store. 
2. Stisknutím tlačítka napájení kameru zapněte. 
3. Ujistěte se, že je fotoaparát v jednom z režimů kamery. 
4. Stisknutím tlačítka WiFi zapněte Wi-Fi. 
5. V nastavení WiFi smartphonu nebo tabletu se připojte k síti s názvem ICAM-Hg (R), které následuje řada čísel. 
6. Otevřete aplikaci Ez iCam, která je kompatibilní s chytrými telefony a tablety uvedenými níže. 
 
Pro Apple iOS: 
iPhone 6 / 6s / 7 (plus) - iOS10 nebo vyšší 
iPad Air & Mini - iOS10 nebo vyšší 
 
Pro Android: 
Čtyřjádrová zařízení Android. 
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Dálkové ovládání (volitelné použití):  
 

 
 
Pro nahrávání videa se ujistěte, že je kamera ve video módu.  
 
Pro spuštění nahrávíní stiskněte šedé tlařítko. Kamera pak vydá tři krátké pípnutí a LED indikace se během nahrávání 
rozsvítí. Pro ukončení nahrávání znovu zmáčkněte šedé tlačítko.  
 
Pro vytvoření fotografie se ujistěte, že je kamera v módu fotografie.  
 
Pro vytvoření fotografie stiskněte červené tlačítko. Kamera vydá zvuk spouště.  
Pro sekvence fotografií si ověřte, že je kamera v požadovaném módu. Pro spuštění fotografování stiskněte červené 
tlačítko.  
 
Pro vypnutí kamery dlouze stiskněte červené tlačítko.  
 

Údržba a čištění: 
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 
Recyklace: 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně!  

 
Záruka: 
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
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