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EKEN H9
Írta: NewPlayer

Az ember életében általában eljön egy időpont, mikor megfogalma-
zódik benne, hogy kéne egy action kamerát venni. Valaki arra akarja hasz-
nálni, hogy a biciklizéseit vegye fel, míg más víz alatti kalandjait szeretné 
vele megörökíteni. Bennem is kialakult egy ilyen gondolat: jó lenne az RC 
versenyeket felvenni egy action kamerával.



Így egy leárazás alkalmával vettem 
magamnak egy EKEN H9-et. A teszt videók 
alapján jónak tűnt, egészen szép képeket 
készítettek vele, talán egy kicsit világosak 
voltak a videók, de úgy voltam vele, hogy 
majd a megfelelő beállítással ez jobb le-
het.

A legnagyobb félelmem viszont az 
volt, hogy nem fogja kibírni víz alatt, nem  
mintha minden nap víz alatti felvételeket 
akarnék csinálni. Kínai eszköz révén mon-
dom jó lesz, ha az esőt kibírja, nem hogy a 
tengerbe bele merjem mártani!

Úgyhogy mikor megérkezett a kis ka-
mera az első dolgom volt, hogy beledob-
tam egy lavórnyi vízbe. Ha tönkre megy, 
akkor legalább úgy megy tönkre, hogy 
soha semmilyen felvételt nem készítettem 
vele. Legnagyobb meglepetésemre nem 
ez történt! A kamera minden gond nélkül 
vette a vizes akadályt (természetesen 
a vízhatlan tokjában)! Ezen felbuzdulva 
csináltam is gyorsan a lakásban még pár 
felvételt, amik már nem sikerültek annyira 
jól… mondhatni szörnyen pocsékok lettek.

Csomagolás

De ne rohanjunk ennyire előre! Mire 
megérkezett a kamera a csomagolása kí-
vülről már eléggé viseletesnek tűnt. Kicsit 
izgultam is mikor kibontottam: “úristen ez 
már a szállítás alatt tönkre ment! Főleg ha 

ilyet ne lepődjön meg: a dobozon márka 
jelzés nincsen! Ja és magán a kamerán 
sem! Semmi! Szerintem ezek a kínaik ezt a 
dobozt adják még másik 9001 kamerához.

A doboz tartalma

Mivel a doboz a kezemben széthullott, 
így a tartalma eléggé hamar láthatóvá vált. 
Nagyon sok mindent adnak a kis kamerá-
hoz! Meglepően sok mindent! Vannak itt 
különböző csavaros és anyás tartók, bicik-
lire szerelhető tartó, de még ragasztós kis 
tartó izék is.

Az egész olyan, mint egy lego! Szinte 
minden mindennel kombinálható, össze-
csavarható, össze pattintható, vagy valami 
más egyéb módon összeilleszthető. 
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csak becsavarták a dolgokat egy kis papír-
ba és nem a rendes dobozában van!”.

De a rendes dobozában volt a kamera! 
Ami persze - ahogy az várható volt - már 
szét is volt szakadva, így nem is nagyon 
kellet bontanom, magától szétnyílt, ahogy 
kivettem.

A doboz egyébként nem egy nagy vala-
mi. A kamera képe, néhány alap információ 
és egy biciklivel éppen kanyarodó úr volt 
látható rajta. Főleg miután összeraktam a 
szétszakadt részeket.

Ha egyszer valaki vesz magának egy 
ilyet, ne lepődjön meg: a dobozon márka 
jelzés nincsen! Ja, és magán a kamerán 
sem! Semmi! Szerintem a kínaik ezt a do-
bozt adják még másik 9001 kamerához is.

Ha egyszer valaki vesz magának egy 

„Mivel a doboz a 
kezemben széthullott, 
így a tartalma eléggé 
hamar láthatóvá vált. 
Nagyon sok mindent 
adnak a kis kamerá-
hoz! Meglepően sok 

mindent!”



Aki sisakra szeretné felszerelni az is talál 
magának nem egy, nem kétféle módszert 
arra, hogy hogyan erősítse fel a kis kame-
rát.

Ami viszont sajnálatos, hogy tapadó 
korongos autó üvegre helyezhető tartót 
nem adtak hozzá. Szerencsére ez a csa-
ládban volt, így utazás közben is ki tudtuk 
próbálni, de akinek ez fontos lenne, annak 
vennie kell egyet még külön.

Mindenesetre biciklire, sisakra gond 
nélkül sikerült felrakni. Még igazából ilyen 
kis szíjakat is adtak hozzá, amivel meg az-
tán tényleg bármihez hozzá lehet kötni!

A kamerához kapunk kétféle tokot 
is. Az egyik egy sima kis keret, aminek az 
alja meg a teteje csavaros, így hozzá lehet 

Ezenkívül már csak a 
szokásos van: töltő kábel és 
adapter.

Kezelés

A kamerán nincsen sok 
gomb, 4 egészen pontosan. 
Bekapcsolás, kikapcsolás és 
mód választás egy gombon 
van megoldva, és attól füg-
gően hogy mennyire hosszú 
ideig nyomjuk, úgy reagál. 
Ugyanez igaz a lefele és a wifi 
mód bekapcsolására is!

Az alapvető funkciók nagyon egysze-
rűek: kicsit hosszan nyomom a bekapcso-
lás gombot, majd mikor elindult egyből 
nyomhatom a felvételt. Az egész nem tart 
tovább talán 10 mp-nél. Ha végeztem, ak-
kor a felvevő gomb újbóli megnyomására 
leáll a felvétel. Ennyire egyszerű!

Viszont ha a beállításokat keressük, 
akkor azért már meg kell küzdeni. Mind a 
két kezünkre szükség lesz, és egy jó nagy 
adag gyakorlatra is, hogy tudjuk melyik 
esetben melyik gombot kell megnyomni. 
Nem lehetetlen a dolog, de az elején sok-
szor jártam úgy, hogy nem a megfelelő 
gombot nyomtam és kezdhettem az egé-
szet elölről.

A kapott kiegészítők, tartók kezelése 
szintén nagyon egyszerű. Még sosem hasz-
náltam action kamerát, így nekem minden 
új volt, de pár perc bénázás után rá lehet 

érezni az ízére. Az ember már látja, hogyha 
a vízhatlan tokra van szüksége, akkor ezt 
és azt a dolgot kell még használni, hogy fel 
tudja szerelni a biciklire.

Az egész szereléshez semmilyen szer-
számra sem volt szükség, kézzel simán 
meg lehetett csinálni mindent.

A kép minőségének beállításával vi-
szont eléggé megszenvedtem. A felbon-
tással nincsen gond: 1080p, 2.7k és 4k 
felbontások vannak. 4k-ban csak 25fps, 
de 1080-ban 60fps-el, ami nekem igazából 
bőven elég!

A videó viszont egy kicsit világos. Min-
dent átállítottam automatára és 0-ásra, de 
a szabadtéri felvételek nagyon világosra 
sikeredtek. Az egész olyan volt mintha 
a kamera mögött folyamatosan egy ba-
zi-nagy bazi-erős reflektor lenne! És hát itt 
most be kell vallanom, sokáig nem jöttem 
rá, hogy a fényerővel lehet játszani a beállí-
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csavarni más tartókhoz. Ezt használtam én 
is amikor az autóban próbáltam ki. A másik 
tartó pedig a komolyabb: a vízálló tartó. 
Mint írtam ezzel kapcsolatosan egyébként 
voltak kétségeim. De ez nagyon gyorsan 
szertefoszlik amikor az ember a kezébe ve-
szi. Meglepően jó minőségű kis műanyag-
ról van szó. A hátulján tömítő gumival, a 
tetején pedig egy nagyon erős és szoros 
csatolóval, amit nem annyira egyszerű 
kinyitni. Az hogy magától kinyíljon szinte 
szóba sem jöhet! Egyedüli hátránya ennek 
a toknak talán, hogy csak az alján keresztül 
tudjuk rögzíteni, így a sima kerettel ellen-
tétben csak egyféleképpen lehet belerakni 
a kamerát.



tásokban. Lehet világosítani és sötétíteni a 
képen, aminek a segítségével már egészen 
jó felvételeket lehet készíteni. Csak ember 
legyen a talpán aki meg tudja mondani, 
hogy a 9001 féle fényerő beállítási opció 
közül melyiket kell éppen aktuálisan hasz-
nálni. A kamerán van kijelző, de az inkább 
csak arra szolgál, hogy visszajelzést adjon, 
hogy a kamera merre néz éppen. Magáról 
a felvétel minőségéről nem fogunk sem-
mit sem megtudni.

Ennek elkerülése végett én a telefo-
nomra kötöm rá usb-n keresztül a kame-
rát, így egy pár teszt felvétel készítése 
után már kicsit nagyobb kijelzőn láthatom, 

nevű programot, ami elvileg a 3 nagy plat-
form webáruházában megtalálható.

A program használata igazából nagyon 
egyszerű, csak egy picit félrevezető. Miu-
tán elindult a wifi mód, a programon ke-
resztül rá tudunk csatlakozni a kamerára, 
majd a connect gomb segítségével elérjük 
a kezelő felületét. Ami nekem nagyon fura 
volt, hogy folyamatosan egy másik kamera 
képe jelent meg, és azt hittem, hogy arra 
akar csatlakozni. Kinai programok... ki érti 
őket?

Miután sikeresen csatlakoztam már na-
gyon könnyű dolgom volt. Az alkalmazás 
kezelő felülete roppant egyszerű: van egy 
nagy piros gomb amivel a felvételt el lehet 
indítani, meg le lehet állítani. Néhány be-
állítás elérhető itt is, így nem kell a kame-
rát finomhangolni, meg lehet tenni azt az 
appon keresztül is. Kár hogy ez kimerül 4 
színkezelési opcióban és kész, ugyanis nem 
azokat a menüpontokat látjuk, amiket a 
kamerán is. Így ebben a formában ki lehet 
pipálni, hogy igen. tud ilyet is, de nem so-
kat ér, az biztos.

Firmware

A használat során mivel azzal szembe-
sültem, hogy nagyon világos a kép, próbál-
tam firmware frissítést végezni. Monda-
nom sem kell, hogy ez nem jött össze. És 
nem azért, mert béna vagyok, hanem azért 
mert ez a kamera egy olyan változat, amit 
egyszer legyártottak maradék alkatrészek-
ből, és kész. Elfelejtették.

Még az is terítéken volt, hogy egy 
másolatot fogok a kezemben és nem egy 
EKEN-t, de ez kb. egy napos utánajárás és 
utánaolvasás után már biztossá vált, hogy 
nem igaz. “Szerencsére” csak annyiról van 
szó, hogy a gyártó készített pár kamerát, 
ami se nem H9, se nem H9Pro, hanem a 
kettő között egy kicsit valami. Nem adnak 
ki hozzá firmware-t, de a bátrak megpró-
bálhatják frissíteni, hátha bejön nekik a 
dolog. Én azért nem vagyok ennyire bátor!

Viszont ez az egész kálvária számomra 
nagyon negatív pont. Azt azért próbáltam 
észben tartani, hogy Kínáról beszélünk, 
örülnöm kéne, hogy a kínai termékem nem 
egy kínai másolatát kaptam….

Összegzés

Sokat vacilláltam rajta, hogy ajánljam, 
vagy ne ajánljam az action kamerát. A 
képminősége nem a legjobb, eléggé sokat 
kell vele bíbelődni, hogy valami nagyjábo-
li minősége legyen, és még akkor sem az 
igazi. Az egész kálvária a firmware-el is és 
azzal, hogy most akkor át lettem-e verve 
vagy sem, eléggé negatív szájízt hagyott 
bennem.

Végezetül arra jutottam, hogy meg-
bánni nem bántam meg a vételt, mert ha 
kisilabizálom a használatát, egészen hasz-
nos tud lenni. Nyugodt szívvel nem tudom 
ajánlani, főleg hogy egy újboli leárazás al-
kalmával vettem már azóta egy másikat is 
hasonló árkategóriában. Meglátjuk, hogy 
az mit tud produkálni majd.
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hogy mi is a különbség az egyes beállítások 
között az aktuális fény viszonyokban. Talán 
idővel már lesz annyi tapasztalatom, hogy 
meg fogom tudni mondani ránézésre.

Wifi-n keresztüli csatlakozás

Az EKEN H9-es képes arra, hogy wifin 
keresztül rácsatlakozzunk és úgy vezérel-
jük, mondjuk a telefonunkról. Ehhez mind-
össze a bekapcsolás után a lefele gombot 
kell megnyomnunk egy kicsit hosszan és 
máris elindul a kamera wifi módban. A 
csatlakozáshoz pedig használhatjuk a tele-
fonunkat, illetve le kell tölteni az Ez iCam 
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