
PARAMETRY 
Displej:    LCD 2 palce 
Úhel záběru:   140° širokoúhlé čočky 
Paměť:    Micro SD (max 32GB, není součástí balení) 
Rozlišení videonahrávky:  4K 15 fps, 2K 24fps , Full HD 1080P  60/30fps 
Rozlišení fotografií:   12MP/8MP/5MP/4MP 
Režimy focení:   1 snímek / časovač / sekvenční snímky 
Frekvence optického zdroje:  NTSC/PAL 50 Hz / 60 Hz 
Video výstup:   mikroHDMI(bez nastavování) 
Výdrž baterie:  65min 
Kapacita akumulátoru:   1050mAh 
Doba nabíjení:   3,5h 
Rozměry kamery:   59 x 41 x 21 mm 
Hmotnost s baterii:  61g 
Výstupní formát videa:   MOV 
 

PŘIPOJENÍ KAMERY K TELEFONU POMOCÍ WIFI 
 
Nejprve si do Vašeho telefonu (zdarma) stáhněte aplikaci Ez iCam App: 
Aplikaci zatím nespouštějte, následujte další postup: 
1. Zmáčkněte z boku kamery tlačítko se symbolem WiFi, čímž aktivujete v kameře funkci WiFi. 
2. Otevřete nastavení ve Vašem telefonu a připojte se k WiFi síti Vaší kamery 
Jméno WiFi sítě: ICam H2(R) heslo: 1234567890 
3. Až se k WiFi síti připojíte, můžete již otevřít aplikaci a začít kameru ve Vašem telefonu 
ovládat. 
Pro vypnutí Wifi stiskněte z boku kamery tlačítko se symbolem WiFi  po dobu 3s. 
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Návod k obsluze kamery 
EKEN H9 PLUS HD 4K 

 
  
 
 

   



OBSAH BALENÍ 

 
1. Akční kamera EKEN H9 PLUS HD 4K s baterii 1050mAh uvnitř 
2. Vodotěsný obal (připojitelný k dalšímu příslušenství) 
3. Náhradní dvířka k obalu s průduchy (kvůli lepšímu sbírání zvuku)  
4. Nabíjecí kabel + nabíječka (evropský adaptér)  
5. Úchyt na řídítka 
6. Úchyt na pásek + otevřený držák (připojitelný k dalšímu příslušenství) 
7. Čistící hadřík 
8. Sada úchytů pro připojení obalu a držáku k dalšímu příslušenství 
9. Dva nalepovací úchyty  
10. 4 popruhy na přichycení, zdrhováky a kovové lanko  
11. Manuál v CZ 

 
VÝBĚR MIKROSD KARTY 
 
Vyberte si značkovou mikroSD kartu s rychlým zápisem (optimálně class 10) a před použitím 
jí naformátujte na počítači. U neznačkových karet není zaručeno správné fungování.  
MikroSD kartu do kamery vložíte z jejího boku a „zacvaknete“ ji dovnitř. Ven ji vyndáte 
„vycvaknutím“. Kamera bez mikroSD karty nebude natáčet ani pořizovat fotografie.  
 

BATERIE 
 
Pro vložení či vyjmutí baterie odtlačte pojistku na spodní straně kamery a vyjměte kryt. 
Baterie se do kamery vkládá tak, aby vně zůstalo poutko pro snadnější vyjmutí. Baterii do 
kamery vkládejte tak, aby k sobě seděly konektory v baterii a v kameře. 
Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí mikroUSB konektoru k počítači 
nebo k síťovému adaptéru. Během dobíjení je možné nahrávat. Zcela vybitá baterie se nabije 
cca za 3,5 hod. 
 

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY 
 
Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery. 
 

PŘEPÍNÁNÍ MÓDU KAMERY 
 
Jednotlivé módy kamery přepnete pomocí krátkého stisku tlačítka na přední straně kamery 
(stejné tlačítko používáte dlouhým stiskem pro jeji vypnutí/zapnutí). Kamera EKEN H2R má 
5 módů, které jsou popsány níže. 
 

1. MÓD – NAHRÁVÁNÍ 
 
Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka na horní straně kamery. Během nahrávání 
bliká ledkový indikátor na přední straně kamery. 
 

2. MÓD – POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ 
 
Fotografii pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery. 
 

3. MÓD – SEKVENČNÍ FOCENÍ 
Serii fotografii (3 během 1,5s) pořídíte stiskem horního tlačítka. 
 
 

4. MÓD – ČASOVAČ (SAMOSPOUŠŤ) / ČASOSBĚRNÉ FOTO 
 
Pokud si v nastavení aktivujete možnost Continous Lapse / Časosběr - kamera pak bude pořizovat fotografie ve 
zvoleném intervalu. 
Na kameře si můžete navolit tyto intervaly: 
 2s/  3s / 5s /  10s /  20s / 30s / 60s 
 
Po stisku tlačítka OK (na horní straně kamery), se začnou fotografie pořizovat.  
 

5. MÓD – PŘEHRÁVÁNÍ FOTO / PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO / NASTAVENÍ 
 
Vyberte ze třech nabízených příslušnou ikonu. 
Ve všech volbách se pohybujete pomocí tlačítka na přední straně kamery (zap./vyp. tlačítko) 
Potvrzení volby provedete stiskem tlačítka na horní straně kamery. 
Pro odchod stisknete boční tlačítko Wi-Fi. 
 

Možnosti nastavení: 
 
rozlišení videa: 4K 15fps, 2K 24fps , 1080p  60/30fps 
videosmyčka: vyp./zap. (nepodporováno při 4K a 2,7K) 
označení datem: vypnuto/datum/datum a čas 
expozice: +2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0 
rozlišení fotografii: 12MP/8MP/5MP/4MP 
sekvenční focení: 3 fotografie za 1,5s  
časovač: možnost volby intervalu 2s/  3s / 5s /  10s /  20s / 30s / 60s musí být aktivována funkce časosběr 
časosběr: vyp./zap. Interval se nastavuje ve volbě časovač 
frekvence: 50Hz/60Hz/Auto 
jazyk: ČEŠTINA, ANGLIČTINA, ČÍNŠTINA, ITALŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA, FRANCOUŽŠTINA, POLŠTINA, RUŠTINA, 
JAPONŠTINA 
formát data:  MM/DD/RR, DD/MM/RR. RR/MM/DD 
zvuková signalizace: Vyp./Zap. – kamera bude/nebude vydávat zvuk při pohybu v menu 
přetočení displeje: Vyp./Zap. 
spořič obrazovky: vyp./1 min / 3min / 5 min 
autovypnutí: vyp./1 min / 3min / 5 min 
formátovat kartu: Ne/Ano – nenávratně smaže data na Vaší kartě 
vrátit kameru do továrního nastavení: : Ne/Ano – toto nastavení neovlivní Vaše data na kartě 
verze: informace o verzi kamery 
 
 

RYCHLÁ VOLBA MÓDŮ 
Pro rychlou volbu módů kamery stiskněte na 3s horní tlačítko ok a vyberte Vámi požadovaný mód

 


