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До вашої уваги  

Дякуємо за придбання цієї камери. Будь ласка, 
уважно прочитайте посібник перед використанням і 
зберігайте його в безпечному місці для подальшого 
використання.  

Інформація, викладена в цьому посібнику з 
використання, базується на останній інформації на 
момент її підготовки. Екрани, ілюстрації тощо, 
використані у цьому посібнику, мають на меті надати 
більш детальне та зрозуміле пояснення роботи 
камери. Через різницю у розробці технологій та 
виробничих партіях вони можуть дещо відрізнятися 
від вашої фактичної цифрової відеокамери.  
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1. Примітка для користувача  

В цій камері необхідно використовувати 
високошвидкісну картку TF (мультимедійна карта 
пам'яті) U3 або вище, щонайменше 10 класу. 

Інструкції до картки пам'яті  

Якщо ви використовуєте карту пам'яті вперше, 
переконайтесь, що її відформатовано перед 
використанням.  

• Будь ласка, вимкніть камеру перед тим, як 
вставляти або виймати карту пам'яті.  

• Після багаторазового використання карти 
пам'яті її продуктивність буде знижена. Якщо 
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продуктивність карти пам'яті знижується, вам 
потрібно придбати нову карту пам'яті. Якщо картка 
пам'яті не використовується, покладіть її у втулку.  

• Як користуватися карткою пам'яті: Вставте 
SD-карту у гніздо для карти, доки карта не буде 
повністю вставлена, як показано біля батареї внизу 
камери. Щоб вийняти SD-карту, обережно натисніть 
на кінець карти пам’яті всередину, і вона з’явиться.  

• Якщо карта пам'яті перебуває в одній з 
наведених нижче умов, записані дані можуть бути 
пошкоджені: 

- Карта пам'яті використовується неправильно.  

- Під час запису, видалення (форматування) або 
читання, ви вимикаєте живлення або виймаєте карту 
пам'яті.  
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2. Особливості пристрою 

> В комплекті є водонепроникний футляр 
(бокс) з водонепроникною функцією (ступінь 
захисту ІР68; до 30 м) для зйомки чудових водних 
видів спорту 

> Дисплей Ultra HD для показу та відтворення 
найкращих відеокадрів  

> Знімний акумулятор, його легко замінити, 
щоб продовжити час використання  

> Доступний запис відео під час заряджання  

> Ширококутний об'єктив  

> Підтримка карт пам'яті до 128 Гб. 
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> Сенсорний дисплей для зручного та 
швидкого управління 

> Підтримує різні формати відеозапису, такі 
як: 4K 60FPS, 1080р 120FPS, 720р 240FPS   

> Кілька режимів зйомки відео та фото, серед 
яких сповільнена, зациклена, таймлапс, серія (фото), 
таймер та ін.  

> Підтримує Wi-Fi-зв’язок та захисний пульт 
управління, який захищено по стандарту ІР68 (до 2 
метрів) 

> Має фронтальний LCD-дисплей для 
неперевершених селфі-кадрів 
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> Ступінь захисту корпусу камери IP68, яка 
дозволяє поглинати камеру під воду до 5 метрів без 
захисного футляру (боксу), та захистить її від падінь, 
вологи (дощу, наприклад), бруду та пилу  
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3. Схема пристрою 
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1. Кнопка OK 2. Мікрофон 3. Кнопка вибору режиму 
4. Динамік 5. HDMI 6. USB 7. Кнопка живлення 8. 
Вторинний дисплей 1,4” 9. Об’єктив 10. Основний 
дисплей 2,0” 11. Індикація заряду 12. Індикація 
запису 13. Акумулятор 14. Слот карти пам’яті 15. 
Отвір для штативу 

4. Індикатор  

Робочий 
індикатор 

1. Під час запису блимає 
синій світлодіод  
2. Синій світлодіод вимикається 
при вимкненні.  

Індикатор 
зарядки 

1. Під час заряджання горить 
червоний світлодіод 
2. Після завершення 
заряджання червоний 
світлодіод не світиться  
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5. Основні інструкції щодо використання  
Кнопка 
живлення 
(справа) 

 
 

1. Натисніть та утримуйте кнопку 
ввімкнення, засвітиться індикатор 
живлення, і пристрій ввімкнеться; 
Коротко натисніть, щоб перемикати 
режими фото / відео та повернутися 
до функції основного інтерфейсу, 
коли пристрій увімкнений. 
2. Довго натискайте кнопку 
живлення, щоб вимкнути пристрій 

Кнопка 
режимів  
 

1. Натисніть та утримуйте для 
перемикання між головним і 
вторинним екраном. Натисніть 
один раз, щоб відкрити меню 
налаштування відео чи фото. 
2. Файли можна перемикати вгору 
та вниз у режимі відтворення.  
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Кнопка ОК 1. Натисніть та утримуйте щоб 
з'явилася WIFI інформація; 
натисніть один раз для 
перемикання режиму роботи 
пристрою. 
2. . Функція затвора в режимі 
натискання один раз для відео / 
фото // (включаючи тимчасове 
відео / повільне відео / коротке 
відео / зйомку з автомобіля / відео 
+ фото) 
3. Натискання один раз для статусу 
відтворення відео має функцію 
відтворення / паузи.. 
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6. Схема роботи функції дотику  
6.1 Режим відео: 
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1. Режим роботи відео 2. Час роботи відео 3. Час 
відео, що залишився 4.Вставити Micro SD 5. 
Увімкнення мікрофона 6. Індикація електричної 
потужності акумулятора 7. Відтворення 8. 
Параметри режиму камери 9. Налаштування системи 
10. Відтворення відео після паузи 11. Регулювати 
гучність вгору та вниз у правій частині відтворення 
відео 12. Відображення часу відтворення відео 13. 
Відеофайли 14. Поточні файли та загальна кількість 
файлів 15. Піктограма акумулятора 16. Перемикання 
файлів наліво 17. Перемикання файлів направо 18. 
Повернення до екрана попереднього перегляду 19. 
Поточна роздільна здатність файлу 20. Видалити 
поточний файл 21. Вибір параметрів відео 22.Меню 
налаштування системи 23.Повернення до меню 
запису  
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6.2 Режим фото:  

1.Режим фотозйомки. 2. Параметри режиму 
фотозйомки 3. Налаштування параметрів фото 4. 
Меню системних налаштувань 5. Повернення до 
меню фотозйомки  
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6.3 Режим швидкого доступу:  

5.3.1 Після увімкнення камери, для швидкого 
функціонування проведіть вниз від верхньої частини 
екрана, з’явиться меню швидкого доступу нижче.  

1. Налаштування WIFI 2. Налаштування мікрофона 3. 
Блокування екрана 4. Вимкнення 5. Вихід 6. 
Проведіть, щоб розблокувати  
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5.3.2 Після увімкнення камери проведіть вгору з 
нижньої частини екрана, і з’явиться меню режиму 
для швидкого функціонування.  

 

6.3.3 Після увімкнення камери проведіть ліворуч 
або праворуч по екрану, буде ввімкнено режим 
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запису / фотозйомки, і ви зможете зробити відео / 
фото.  

Режим запису                   Режим фотозйомки
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6.4 Контрольна функція  

 

1. Коротке натискання кнопки живлення - режими 
зйомки, тривале натискання - ввімкнення та 
вимкнення 2. Фото\відео функції 3. Коротке 
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натискання – вибір режимів, тривале натискання – 
переключення екрану 4. Режим зйомки 5. Поточна 
інформація файлу 6. Індикатор батареї 

Примітка: Якщо на додатковому (фронтальному) 
екрані зображення дзеркально, відключіть у 
налаштуваннях відео електрону стабілізацію (EIS).  

7. Завантаження на комп’ютер 
фотографій/відео  

Після того, як камера підключена до комп’ютера 
і переходить у режим знімного диска, у вікні «Мій 
комп’ютер» буде додано знімний диск. Зняті 
фотографії та відеозаписи зберігатимуться в каталозі 
"DCIM \ 1OOMEDIA" на знімному диску. Ви можете 
увійти в цей каталог, щоб скопіювати файли на 
жорсткий диск комп’ютера.  
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Примітка: Не від'єднуйте USB-з'єднання під час 
завантаження файлу. Під час з'єднання з USB карту 
пам'яті неможливо вставити або вийняти, щоб 
уникнути втрати даних. 

8. Підключення до програми WIFI  

Перед використанням функції WIFI встановіть 
додаток «DV KING 4K» на ваш смартфон або 
планшет.  

Примітки: Для смартфонів або планшетів 
Android, будь ласка, знайдіть і встановіть "DV KING 
4k" з Google Play; Для телефону або планшета з IOS, 
завантажте та встановіть "DV KING 4K" з Apple 
Store.   
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Проведення наступних дій для підключення:  

1.Після ввімкнення камери, проведіть пальцем 
вгору та вниз, щоб увійти на екран, натисніть на 
піктограму WIFI, на екрані з'явиться "Піктограма 
очікування WIFI".  

2. Відкрийте на телефоні з'єднання WIFI, знайдіть 
ім'я WIFI "AspiringRP4" (Екшн-камера) і 
підключіться (пароль – 1234567890 або 123456789);  

3. Відкрийте додаток «DV KING 4K», в ньому ви 
зможете попередньо переглядати фотографії, 
зроблені у режимі реального часу, можете робити 
відео, фотографії, відтворювати файли / 
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завантажувати / видаляти / ділитися ними та 
виконувати інші операції  

4. Ви також можете відскакувати наступний QR-
код за допомогою мобільного телефону:  
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9. Технічні характеристики 

Модель Repeat 4 

ЦПУ Allwinner V316 

Сенсор IMX386 

Екран 2.0" LTPS LCD+1.4 LCD 

ЕІS підтримується 

Додаток (APP) DV KING 4K 
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Картинка JPEG 

Формат відео MP4 

Формат 
стиснення відео 

H.264 

Підключення 
даних 

Micro USB2.0, mini-
HDMI 

Зберігання Максимум 128 Гб, Micro 
SDHC, 10 class 

Роз’єм 5V/2A 
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Мікрофон вбудований 

Динамік вбудований 

Батарея 1050 mAh 

Максимальна 
якість зап. відео 

4K 60 FPS 

Заряд Приблизно 1 година 

WIFI WIFI 2.4G 
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Мова Англійська, українська, 
японська, корейська, 
російська, німецька, 
французька, італійська, 
португальська, іспанська, 
тайська, спрощена 
китайська, традиційна 
китайська. 

Операційна 
система 

Windows XP/7/8 
SP3/Vista/10 та Mac 10.5 або 
вище 

Робоча 
температура 

-20°C~+55°C 
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Температура 
зберігання 

-20°C~+70°C 

 

Відносна 
вологість 

5% ~ 95% (Без 
обмерзання) 

Середовище 
використання 

Екстремальні види 
спорту, види спорту на 
відкритому повітрі, їзда на 
велосипеді, дайвінг, безпека 
сім’ї та ін. 
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Примітка: Технічні характеристики пристрою 
базуються на останніх відомостях на момент 
написання цих технічних характеристик. Можливі 
зміни без попереднього повідомлення, будь ласка, 
наводьте довідки щодо камери останньої моделі. 
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