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ÚVOD
Pevn v

íme, e ka dý má sv j sen. Na í misí je, abyste mohli vyjád it své vize a sny.
Chceme, abyste je uskute nili a mohli sdílet s ostatními.

Díky posledním 10 let m realizace v oblasti výzkumu, vývoje a komercializace jsme nabyli nové poznatky
od zákazník a podnikatel , které vyu íváme k tomu, abychom lidem poskytli mo nost tvo it
a uskute ovat jejich sny. Na e vlastní továrna s více ne 500 zam stnanci
nás iní skute n mnohostrannými výrobci, kte í jsou schopni poskytnout jen tu nej pi kov j í kvalitu.
V e je o snech.
Odva te se p ipojit k revoluci jménem SJCAM.
-SJCAM CEO

Blahop ejeme vám k nové sportovní (ak ní) kame e SJCAM!
Ur it se t íte na chvíli, a SJ4000 za nete pou ívat. Tato kamera nabízí spoustu báje ných
vychytávek! Nejprve si v ak, prosím, p e t te tento návod, abyste jich mohli vyu ívat pln .
Je d le ité, abyste rmware pravideln aktualizovali.
Na www://sjcamhd.com/ rmware/ naleznete pot ebné soubory a informace o aktualizacích
a vylep eních.

CAUTION!
1. Toto je vysoce kvalitní produkt. Dávejte pozor, abyste jej neupustili.
2. Nevystavujte objekt m se silným magnetickým polem: magnet m, elektrickým
motor m a stroj m, které pou ívají silné rádiové vlny.
3. Nenechávejte v oblastech s vysokou teplotou.
4. Nepotáp jte se bez p ilo eného vod odolného krytu.
5. Nenechávejte p íli dlouho nabíjet. Abyste se vyhnuli nehodám, udr ujte mimo dosah d tí
a zví at.

SOU ÁSTI VA Í KAMERY
Mode/Power tlačítko

Shutter/Select tlačítko
Up/WiFi tlačítko

Čočka
Down tlačítko

Vstup pro mikrofon
Micro-USB Slot
MicroSD Card Slot
Mini HDMI Out Port

Vyjmutí kamery z
vod odolného krytu
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Nabíjení kamery pomocí
MicroUSB kabelu

Nabíjení baterie pomocí
externí nabíje ky
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Clasp Release
MicroUSB Cable

Posu te záme ek na horní stran
krytu (1), následn podle vý e
zobrazených krok (2 & 3)
uvoln te p ezku.
A bude dolní ást volná, m ete
kameru vyjmout.

USB

Vsu te jeden konec MicroUSB kabelu
do slotu na stran kamery (jak je
ukázáno vý e) a druhý konec zasu te
do po íta e, nebo USB zásuvkové
nabíje ky s 5V 1A vstupem.

Posu te záme ek na dolní stran
kamery, ím uvolníte dve ní p ihrádku.
Vytáhn te baterii pomocí patky,
následn ji vlo te do externí nabíje ky
(prodáváno samostatn ).

Nabíjení ON/OFF va í SJ4000

Vlo ení / Vyjmutí pam
karty

ové

P enos dat z kamery do
po íta e

Class 10 or higher
MicroSD card.
Via USB cable.

Via WiFi
D

FH

Vlo te MicroSD kartu podle vý e zob
razeného obrázku, s logem sm ujícím
k LCD obrazovce, dokud neucítíte
cvaknutí. P i vyjímání lehce stisknete
a karta se vysune.
POZNÁMKA: Abyste zabránili ztrát
dat, ujist te se, e kartu zasouváte/
vyjímáte ve chvíli, kdy je kamera
vypnuta.
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80
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Stisknutím tla ítka Power/Mode
zapn te kameru. Usly íte pípnutí, LED
indikátor se rozsvítí a na obrazovce
se objeví logo SJCAM. Výchozí program
je video. Pokud chcete kameru
vypnout, dlouze podr te tla ítko
Power/Mode.

Po adovaná data m ete do PC p enést
pomocí USB kabelu. Stiskn te Mass
Storage a va e kamera se uká e jako
drive. Data m ete také p enést pomocí
aplikace. Zapn te WiFi a spárujte se
svým smartphonem (Android nebo iOS).

Zm na mód na kame e

Pou ívání SJ4000 jako webkamery

Zapnutí

Mód nahrávání videí
Mód pořizování fotek

Mód prohlížení videí

USB
Velké úložiště
PC kamera

>

Nastavení

>

Jakmile je kamera zapnuta, m ete si vybírat mezi jednotlivými módy
(jak je zobrazeno vý e) opakovaným stisknutím tla ítka.
Poznámka: Pokud jste s nastavení hotovi, stiskn te je t jednou
tla ítko Mode a budete zpátky v re imu nahrávání videí.

SJ4000 m e být pou ita jako web kamera pro
Mac I Windows. Jednodu e propojte va í kameru
s po íta em pomocí USB kabelu, následn se
vám zobrazí dv mo nosti: Velké úlo i t a PC
kamera. Vyberte si mo nost PC kamera, kterou
m ete zp ístupnit pomocí aplikací, které
kameru pou ívají. U ivatelé Mac si zvolí
Facetime, následn kliknout na Video a
vyberou si mo nost SJ4000.

NASTAVENÍ
Setup
Resolution
Loop Recording
FOV
WDR
Motion Sensor
Audio

>

>
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TIP: P i vyhledávání v menu
pou ívejte tla ítka ,,Up a
,,Down . P i výb ru polo ky
stiskn te tla ítko spou t .
Abyste se dostali z menu,
stiskn te znovu tla ítko.
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ROZLI ENÍ Volíte rozli ení nahrávaného videa. Zvý ením rozli ení budou mít
videa detailn j í záb ry, ale zárove zaberou vice místa. Toto nastavení je k
dispozici pouze u videí. Poznámka: FPS (Frames Per Second snímek za sekundu)
je sou ástí mo ností p i nastavování rozli ení videa: ím vy í FPS je, tím více
obrázk bude zachyceno za sekundu, a tím bude na úkor velikosti souboru jemn j í
celkový pohyb.
CYKLICKÉ NAHRÁVÁNÍ Automatické nahrávání stejn dlouhých videí po sob p i plné pam ti se za nou p episovat od nejstar ího.
FOV Field Of View / Field Of Vision - zorné pole (také známo jako Focal Length
ohnisková vzdálenost)
ím vy í je nastavení, tím ir í je úhel nahrávaného
snímku.
WDR Záb ry s v t ím kontrastem mezi sv tlými a tmavými plochami. Spousta
snímk WDR nepot ebuje, pou ívejte na základ va ich pot eb. K dispozici pouze
u fotek.
DETEKCE POHYBU Za ne nahrávat ve chvíli, kdy kamera zachytí pohyb
AUDIO Vypíná a zapíná záznam zvuku.

Poznámka: Se ízení obrazovky a funkcí se li í na základ verzí rmwar .

NASTAVENÍ

HLASITOST Nastavení zvuku nahrávaného videa.

Setup
Volume
TimeStamp
TV Out
TV Mode
OSD Mode
Video Lapse
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TIME STAMP Ozna ení nahrávky datem a asem.
TV OUT Funkce pro p epnutí kamery na televizi.

>
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TIP: P i stisknutí tla ítka Mode
b hem natá ení videa zachytíte
momentku. Zkuste to!

TV MODE Mo nosti re imu jsou NTSC nebo PAL. Jedná se o kódování barev a
frekvenci snímk p i nahrávání videa. U ivatelé v USA pou ívají NTSC, pro R
je doporu eno PAL.
OSD MODE Vypnutí / zapnutí informací o aktuálním nastavení na LCD displeji
v módu nahrávání, po izování fotogra í a p ehrávání záznamu
VIDEO LAPSE ( asosb r) -Umo ní Vám v navolené asové frekvenci po izovat
fotogra e, ze kterých pak kamera automaticky vytvo í videonahrávku.

Poznámka: Se ízení obrazovky a funkcí se li í na základ verzí rmwar .

NASTAVENÍ
Setup
Image Size
Quality
Sharpness
White Balance
Color
ISO

>
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VELIKOST OBRÁZKU M ní velikost fotek. Pochopiteln
detailn j í jsou fotky.
K dispozici pouze v re imu focení.

ím v t í je velikost, tím

KVALITA Sd luje, kolik místa zabere výsledná fotogra e. ím vy
kvality, tím v t í
a detailn j í soubor (na úkor velikosti souboru).

>
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TIP: Dlouhým stisknutím tla ítka
Up zahájíte digitální funkci
p iblí ení.
Pou ijte tla ítka Up/Down pro
nastavení p iblí ení.

OSTROST Zm nou ostrosti m

í je nastavení

ete zjemnit, i naopak p iost it va e snímky.

VYVÁ ENÍ BÍLÉ Nastavení ovliv ující výsledný barevný tón obrazu.
BARVA Máte na výb r z 5 mo ností: Normal, B&W ( ernobílý formát),
Retro (aka: Sépie ), Warm (jemný na ervenalý odstín), a Cool (jemný namodralý
odstín).
ISO Nastavení citlivosti sníma e na sv tlo. Pokud je t nejste seznámeni s tímto
nastavení, zvolte mo nost Auto . V závislosti na sv telných podmínkách zvolte
nejni í ISO v dy, kdy je to mo né, nebo vy í nastavení m e zp sobit více zvuku.
Nastavujte dle va ich preference

Poznámka: Se ízení obrazovky a funkcí se li í na základ verzí rmwar .

NASTAVENÍ
Setup
EV
Underwater
PhotoLapse
Burst Mode
Dash Cam
License No Set

>
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EV Exposure Value (expozice) - vystavení senzoru fotoaparátu sv tlu z
fotografované. Pokud je snímek nap . moc p esvícený, je mo nost sv tlo vyvá it.
UNDERWATER Dodává chyb jíc barvy p i potáp ní v hloubkách.
PHOTOLAPSE Sekven ní focení.

>
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TIP: Pokud tvo íte asosb rnou
fotogra i, v dycky se ujist te,
e nemáte zapnuté ISO ani
Vyvá ení bílé. Kdyby se sv telné
okolnosti zm nily, va e video by
mohlo p esko it do jiného
nastavení.

BURST MODE Zrychlené snímání fotek, m ete si vybrat, kolik snímk chcete
zachytit (10 po sob jdoucích snímk max).
DASHCAM Za ne natá et, jakmile je pomocí kabelu propojena s vozidlem.
LICENSE NO SET Zobrazuje vámi vámi zvolené licen ní íslo na spodní ásti
videa. Pou ívejte v p ípad , kdy je kamera p i nahrávání p ipevn na na palubní
desku (dashcam).

Poznámka: Se ízení obrazovky a funkcí se li í na základ verzí rmwar .

NASTAVENÍ

DATUM/ AS Nastavení data, asu a formátu data.

Setup
Date/Time
Auto PowerOff
Keypad Tone
ScreenSavers
Frequency
Rotate
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AUTOPOWER OFF Automaticky vypne neaktivní kameru dle zvolené doby.
Funguje pouze pokud kamera nenahrává.
KEYPAD TONE Pípnutí p i navigování a zvolení polo ek.

>
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TIP: et ete energii díky spo i i
obrazovky. M ete u et it a 20
minut.

SPO I OBRAZOVKY Lze nastavit, po jak dlouhé dob by se m lo et ení
obrazovky spustit.
FREKVENCE Nastavení snímkové frekvence.
OTÁ ENÍ Nahrávání se oto í o 180 stup
v pozici vzh ru nohama.

, pou ijte v situaci, kdy kameru dr íte

Poznámka: Se ízení obrazovky a funkcí se li í na základ verzí rmwar .

NASTAVENÍ

LOGO WATERMARK P idání SJCAM loga do spodní ásti va eho nahrávání.

Setup
Logo Watermark
WIFI SSID
WIFI Password
Language
Delete
Format
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WIFI SSID Vlastní název za ízení p i propojování p es WiFi.
WIFI HESLO Nastavení hesla k WiFi.
JAZYK Nastavení jazyka.

>
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TIP: Pokud pou íváte kameru jako
dashcam, vyjm te baterii a
pou ijte nabíjecí kabel ur ení do
auta. Tím zajistíte, e se vám
baterie na cestách nevybije.

SMAZAT Sma e aktuáln vybranou polo ku, nebo v echny soubory.
FORMÁT Kompletn sma e celou pam

a vrátí do stavu p ed prvním pou itím.

UPOZORN NÍ! Manipulování s
kamerou b hem ízení vozidla
je nebezpe né! Doporu ujeme
vám, abyste po adované na
stavení u inili p ed jízdou.

Poznámka: Se ízení obrazovky a funkcí se li í na základ verzí rmwar .

NASTAVENÍ
Setup
Default Setting
Version

>
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P VODNÍ NASTAVENÍ Vrátí kameru do továrního nastavení. Nesma e v ak data na
pam ové kart .
VERZE Pravideln nav t vujte stránky www.support.sjcamhd.com, kde naleznete
aktuální a u ite né informace pro vá typ kamery.
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TIP:
sou
ím
v t

Nové dopl ky jsou n kdy
ástí rmware aktualizací,
va e kamera získává na
í hodnot !

Poznámka: Se ízení obrazovky a funkcí se li í na základ verzí rmwar .

Získejte Aplikaci

Sledujte nás

Stáhn te si podrobn j í verzi tohoto návodu online.
Nav tivte nás na www.support.sjcamhd.com

