
GO CSA 4K WiFi 
SPORTS

Uživatelský návod

Bezpečnostní upozornění

1.Pokud používáte výrobek bez ochranného pouzdra, které je součástí dodávky
dbejte opatrnosti, abyste jej neupustili na zem, nebo do vody.
2. Neumisťujte fotoaparát do blízkosti zařízeních produkujících silný magnetismus
a vyhněte se místům s vysokým výskytem silných rádiových vln. Silné 
magnetické pole může způsobit poruchu výrobku nebo poškození nahrávek. 

3. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, ani jej neumisťujte na horká místa
4. Doporučujeme používat značkové karty Micro SD, protože běžné karty

nezaručují správnou funkčnost.
5. Aby nedošlo ke ztrátě dat, neskladujte karty MicroSD na místech, kde se

vyskytuje magnetické pole nebo v jejich blízkosti.

6. Pokud během nabíjení dojde k přehřátí, kouři nebo zápachu, okamžitě odpojte
napájení a přestaňte zařízení nabíjet, aby nedošlo k požáru. 
7. Fotoaparát a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k
udušení nebo úrazu elektrickým proudem. 
8. Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.

Vlastnosti produktu 

1. Vodotěsné podvodní pouzdro do hloubky 30 metrů
2. 2" displej
3. Nahrávání během nabíjení je podporováno
4. Funkce webové kamery
5. Podporuje paměťové karty MicroSD s kapacitou až 32 GB (některé dodávky mohou

podporovat až 64GB)
6. Připojení WIFI pomocí aplikace pro ovládání kamery
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Fotoaparát 

1. micro USB pro nabíjení
2. Mikrofon
3. Slot pro micro SD kartu
4. Tlačítko ZAP/VYP/Režim
5. Objektiv
6. Indikační dioda provozu
7. Indikační dioda nabíjení

8. Displej
9. Indikační dioda WIFI
10. OK
11. Tlačítko Nahoru/tlačítko WIFI

12.Tlačítko dolů
13.Reproduktor
14. Přihrádka na baterii
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Ovládání v pouzdře

1.Tlačítko OK

2. Tlačítko nahoru/tlačítko WIFI 

3.Tlačítko dolů 
4. Mechanismus zámku pouzdra
5. Objektiv
6. Tlačítko ZAP/VYP/režim

7. Základna
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Úvod 

1. Vložení karty MicroSD
Poznámka: Před použitím použijte značkovou kartu MicroSD a naformátujte ji uvnitř 
fotoaparátu pomocí nabídky nastavení v části "formát". U běžných neznačkových karet nelze 
zaručit správnou funkci. Použijte výhradně karty rychlostní třídy class 10.
2. Instalace a vyjmutí baterie
A. Otevřete kryt přihrádky na baterii. 
B. Vložte baterii tak, aby kontakty na baterii odpovídaly kontaktům uvnitř fotoaparátu. 
C. Chcete-li baterii vyjmout, otevřete přihrádku na baterii a vyjměte ji. 

3. Nabíjení baterie
A. Připojte fotoaparát do portu USB počítače nebo k napájecímu adaptéru pro nabíjení. 
(adaptér není součástí dodávky, použijte jakýkoliv s min.1A výstupem)

B. K nabíjení baterie v autě můžete použít nabíječku do auta (není součástí). 

C. Při nabíjení svítí červená kontrolka. Pokud je zařízení plně nabito, červená 
kontrolka zhasne. 

D. Proces nabíjení je rychlejší, když je fotoaparát vypnutý. 
4. Zapnutí a vypnutí fotoaparátu
A. Zapnutí: Stiskněte tlačítko "ZAP/VYP/Režim" po dobu asi 3 sekund. Rozsvítí se 
modrá indikační dioda a na displeji se zobrazí úvodní obrazovka. 
B. Vypnutí: Stiskněte tlačítko "ZAP/VYP/Režim" po dobu cca 3-5 sekund, modrá 
indikační dioda zhasne a na displeji se zobrazí "Good bye!". 
5. Přepínač režimů
A. Stisknutím tlačítka režimu otevřete režim. Opakovaným stisknutím tlačítka 
procházejte jednotlivými režimy (video / fotografie / přehrávání / menu nastavení). 

B. Ikona     vlevo nahoře označuje režim videa,   označuje režim fotografií
 označuje režim přehrávání a        označuje režim nastavení. 

6. Video
A. Vložte paměťovou kartu a stisknutím tlačítka "ZAP/VYP/Režim" zapněte 

zařízení.
B. Po zapnutí stiskněte tlačítko "OK" a spusťte nahrávání videa. Během 
nahrávání bude ikona v levé horní části obrazovky blikat a zobrazovat 
počítadlo času nahrávání (červeně). 

C. Pro zastavení nahrávání stiskněte znovu tlačítko "OK". 
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7. Foto
Zapněte zařízení a stisknutím tlačítka "ZAP/VYP/Režim" přejděte do režimu 
fotografování. 
B. Stisknutím tlačítka "OK" pořídíte snímek. 
8. Režim přehrávání
Opakovanými stisky tlačítka "ZAP/VYP/Režim" přejděte do režimu přehrávání. Pomocí 
tlačítek nahoru a dolů vyberte snímek a stisknutím tlačítka OK přehrajete soubor. 
9. Menu nastavení
A. Stisknutím tlačítka "ZAP/VYP/Režim" přejděte do nabídky nastavení. 
B. Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte položku nabídky, stisknutím tlačítka 
OK vstupte do podnabídky a vyberte položku nastavení. 
Potvrďte stisknutím tlačítka OK. 
10. Kabel USB k počítači
Připojte fotoaparát kabelem USB k počítači a na obrazovce se zobrazí "Paměť" a 
"Kamera". Vyberte pomocí tlačítek nahoru a dolů požadovaný režim a stisknutím 
tlačítka "OK" vyberte režim. 
A. Po zadání "Paměť" se kamera v počítači bude chovat jako vyměnitelný disk. 
B. Po zadání "Kamera" lze zařízení používat jako webovou kameru pro 
videokomunikaci. 

11. Připojení WIFI
Akční kameru lze prostřednictvím WiFi připojit ke smartphonu nebo tabletu se 
systémem Android nebo iOS. 
A. Nainstalujte si do svého chytrého telefonu nebo tabletu aplikaci "GoPlus Cam". 
Aplikaci si můžete stáhnout v obchodě Play (Android) nebo v AppStore (iOS)
B. Zapněte zařízení a krátce stiskněte tlačítko nahoru. Na obrazovce fotoaparátu se 
zobrazí logo WiFi a SSID (název WiFi sítě) a WPA (heslo): 12345678. Během této 
doby vždy svítí žlutý indikátor WiFi. 
C. Zapněte funkci WiFi na svém smartphonu nebo tabletu. Vyhledejte název WiFi 
fotoaparátu a propojte obě zařízení mezi sebou. Po úspěšném připojení se rozsvítí 
žlutý indikátor. (je důležité, aby bylo zařízení řádně nabité, pokud má baterie nízký 
stav nabití, nebude wifi síť kamery možné v telefonu vidět.
D. Spusťte aplikaci "GoPlus Cam" ve svém chytrém telefonu nebo tabletu. Na 
obrazovce se zobrazí živý obraz z kamery. Aplikace může nahrávat videa, pořizovat 
fotografie a stahovat je do smartphonu nebo tabletu. 
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Specifikace 

Obrazovka 
LCD 

2.0" 

Objektiv 170° 

Rozlišení videa 

30FPS 1080FHD (1920*1080)
30FPS 108P (1440*1080)
30FPS 720P (1280*720)
30FPS WVGA (848*480)
30FPS VGA (640*480)
30FPS SQVGA (320*240)

Formát videa AVI 

Rozlišení fotografií 12M/10M/8M/5M/3M/2M/1,3M/VGA

Podpora paměťových karet 8 - 32GB (dle dodávky)

Kompatibilita iOS 6.0 a vyšší, Android 4.0 a vyšší

Režim fotoaparátu 
Jednotlivé snímky / samospoušť 
(3 sekundy / 5 sekund/ 10 
sekund / 20 sekund) )/kontinuální

USB USB2.0 

Kapacita baterie 900mAh,3,7V, 3,33Wh 

Doba záznamu 1080P/ cca 100 min 

Doba nabíjení cca 2 hodiny 

Operační systém Win7/Win8/Win10/Mac OS 

Rozměr 59.27*41.13*29.28mm

Poznámka: Technické údaje podléhají změnám, které si výrobce vyhrazuje 
nesdělovat předem. 
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