
KAMERA 4K

Úvod
Zakúpili ste si špičkovú športovú outdoorovú kameru s vysokým rozlíšením. Kamera má rad funkcií,

napr.: robenie digitálneho videa, fotografií a prehrávanie už natočených videí. Batériu je možné z

kamery vybrať. Kamera má tiež funkcie vhodné pre outdoorové športy a stráženie domova, a navyše

je vysoko vodeodolná. Poslúži Vám teda takmer na akýkoľvek účel.

Bezpečnostné pokyny
1. Ide o technologicky zložitý výrobok. Dbajte na to, aby Vám nespadol, alebo doň neudrel iný objekt.

2. Neodkladajte kameru v blízkosti objektov so silným magnetickým poľom, ako sú magnety alebo

motorom poháňané stroje. Tiež kameru neumiestňujte blízko zdrojov silných rádiových vĺn. Silné

magnetické pole môže spôsobiť nenapraviteľnú poruchu prístroja alebo poškodiť zvuk a obraz.

3. Neodkladajte kameru v miestach s vysokými teplotami alebo na priamom slnku.

4. Používajte Micro SD karty len od spoľahlivých výrobcov.

5. Aby ste sa vyhli strate dát na Micro SD karte, neodkladajte ju v blízkosti objektov so silným

magnetickým poľom.

6. Ak sa počas nabíjania začne výrobok prehrievať, začne z neho stúpať dym alebo z neho bude

vychádzať nezvyčajný zápach, okamžite ho odpojte z napájania. Vyhnete sa tak prípadnému požiaru.

7. Uistite sa, že výrobok nabíjate na mieste, kde k nemu nemajú prístup deti. Mohlo by dôjsť k zásahu

elektrickým prúdom.

8. Výrobok skladujte v tienistých, suchých a chránených priestoroch.

Funkcie
Vodeodolný kryt Vám umožní robiť zábery až 30 metrov pod vodou.

HD obrazovka, na ktorej si môžete pozrieť Vaše nahrávky.

Vyberateľná batéria, ktorú možno ľahko vymeniť.

Je možné natáčať a nabíjať batériu súčasne.

Snímanie fotografií.  Spomalené zábery.

16 megapixelový HD širokouhlý objektív.

Nízka spotreba energie, so zapnutou Wi-Fi je možné používať až 90 minút.

Výstup vysokého rozlíšenia.

Podporuje 32GB pamäťovú kartu.

Video je možné natáčať v niekoľkých rozlíšeniach: 4K/1080FHD/1080P/720P.

Nahrávanie v AVI formáte (WVGA/VGA).

Rôzne druhy snímok: obyčajný, samospúšť.

Špecifikácie
LCD displej: 2.0ʺ LTPS

Objektív: 170° A+ širokouhlý objektív s vysokým rozlíšením

Nahrávanie videa: 4k / 1920x1080FHD pri 24 fps / 1440x1080 pri 30 fps / 1280x720 pri 60 fps /WVGA

848x480 pri 30 fps / VGA 640x480 pri 30 fsp
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Formát videa: AVI

Rozlíšenie fotografií: 16M/14M/12M/10M/8M/5M/3M/2MHD

Pamäťová karta: Micro SD (trieda „Class 10“) 16-32GB

Režim robenia fotografií: Normálny, samospúšť, automatický

Frekvencia svetla: 50 Hz, 60 Hz

USB: USB 2.0 Adaptér 5V/1A

Kapacita batérie: 900 mAh Spotreba cca 400 mA pri 4.0 V

Dĺžka nahraného videa: 1080P/cca 100 minút

Doba nabíjania: cca 2 hodiny

Podporované operačné systémy: Windows XP/7/8 SP3/Vista a Mac 10.5 a vyšší

Veľkosť: 59 x 41 x 29 mm

Použitie
1. Vložte Micro SD kartu Pozor: Používajte Micro SD karty len od spoľahlivých výrobcov.

2. Vložte batériu

a. Vysuňte kryt batérie.

b. Vložte batériu do kamery podľa symbolov polarity vo vnútri.

c. Vložte správny druh batérie.

d. Kryt batérie vráťte na miesto.

3. Nabite batériu

a. Pomocou USB kábla pripojte kameru k svojmu počítaču a nabite batériu.

b. Možno nabíjať batériu a súčasne nahrávať video.
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c. Batériu možno nabíjať, aj keď je prístroj vypnutý.

4. Ako zapnúť a vypnúť kameru

Na 3 – 5 sekúnd stlačte tlačidlo Vypnúť/Zapnúť. Kameru takto buď zapnete alebo vypnete. Pri zapnutí

sa rozsvieti displej.

5. Ako zapnúť a vypnúť pripojenie k Wi-Fi

a. Zapnutie pripojenia k Wi-Fi: Krátko stlačte tlačidlo Hore.

b. Vypnutie pripojenia k Wi-Fi: Krátko stlačte tlačidlo Hore.

6. Zmena režimu

Zapnite kameru a potom ešte raz krátko stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť. Môžete vyberať medzi

režimami videa, fotografií, prehliadaním zhotovených snímok a nastavením.

7. Ako kameru používať

a. Nastavenie videa

Zvoľte režim videa, stlačte OK a začnite nahrávať. V priebehu nahrávania bude v

spodnej časti displeja blikať červený bod. Ak nahrávanie ukončíte, bod zhasne.

Predvolený je režim nahrávania je slučka. Ak na karte nie je dostatok miesta, prepíšu sa

staršie súbory

b. Nastavenie fotografií

Zapnite kameru a vyberte fotografický režim. Potom môžete začať fotografovať tlačidlom OK.

c. Zmazanie a prehrávanie

Akonáhle ste s natáčaním hotový, použite dátový kábel a preveďte nahrané videá do svojho

počítača. Dáta môžete tiež preniesť vybratím SD karty z kamery a pripojením k počítaču

alebo čítačke pamäťových kariet.

Zmazanie: V režime prezerania zachytených obrázkov, stlačte tlačidlo OK na 3 - 5 sekúnd,

čím daný súbor zmažete.

8. Inštalácia aplikácie a použitie Wi-Fi

Predtým, než zapnete Wi-Fi, si na svoj smart telefón nainštalujte aplikáciu „GoPlus Cam".

Poznámka: Pre telefóny s Androidom nájdete aplikáciu na Google Play, pre iPhony na Apple Store.

Pripojenie k Wi-Fi:

a. Po zapnutí kamery stlačte tlačidlo Hore. Na displeji sa objaví „WIFI message" a LED svetlo

začne blikať.

b. Vo Wi-Fi nastavení svojho smart zariadenia sa pripojte k sieti s názvom začínajúcom

„GoPlus Cam". Zadajte heslo „12345".

c. Otvorte „GoPlus Cam" aplikáciu. Cez aplikáciu je možné používať Váš telefón alebo tablet

namiesto displeja na kamere.

Zmena hesla

Heslo si môžete zmeniť v režime nastavenia. Pre vypnutie Wi-Fi stačte tlačidlo Hore.


