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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

ÚVOD



Blahop�ejeme vám k nové ak�ní kame�e SJCAM!

Ur�it� se t��íte na chvíli, a� M20 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.

POZOR!
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.



M20 SPECIFICATIONS
� 16.35mp Sony IMX206 sensor
� 4K* @ 24fps (2880*2160) *4K is interpolated, 2K(2560 x 1440)30fps / 
         1080P(1920 x 1080) 60fps / 720P(1280 x 720)120fps, WVGA@240fps 
� Vestav�ný gyroskopický Anti-shake Stabiliza�ní Sensor (Hardware)
� Slow Motion: -2X, -4X, -8X
� Nastavitelný �irokoúhlý pohled Lens - Nastavení mezi �iroký, st�ední, úzký
� 1.5 inch LCD Obrazovka
� RAW pro po�izování fotogra�í
� Re�im stabilizace rybí oko (Zkreselní Korekce)
� FPV Mode
� Nahrávání Time lapse Videí / Fotogra�í
� Burst Mode - Po�izuje a� 3 snímky za sekundu (pro rychlou �innost klapky)
� Nejnov�j�í NTK96660 Novatek CPU
� Podporuje AV-Out � Instant AV-out
� Underwater Record mode
� Dashcam mode
� Detekce pohybu
� HDMI-out � Natá�ení videa v reálném �ase
� 18 podporovaných jazyk�: SJ5000x Elite p�idává OSD podporu pro: �e�tinu, Sloven�tinu, Ma�ar�tinu, 
     Dán�tinu, N�m�inu, Ture�tinu
� náhled videa / natá�ení a fotografování na dálku
Image Sensor 16.35 Mega Pixel Sony IMX206
Rozli�ení obrazu: 
16 Mega Pixel (4608*3456) | 12 Mega Pixel (4032*3024) | 10 Mega Pixel(3648*2736) | 
8 Mega Pixel (3264*2448) | 5 Mega Pixel (2592*1944)
3 MP(2048*1536)/ 2MHD(1920*1080)/ VGA(640*480)/ 1.3MP(1280*960)
Video rozli�ení 4K (2880*2160) @ 24fps (Interpolated), 2K (2560*1440)@ 30FPS
1080P(1920*1080)@ 60FPS, 720P (1280 x 720) @ 120FPS, WVGA @ 240fps (Slo-Mo)
Výchozí rozli�ení idea:1080P / Picture:4032*3024
Video formáty: MP4 nebo MOV / Formáty obrazu: JPG nebo RAW
Vodot�snost a� do 30 metr� (vy�aduje vodot�sné pouzdro)
Nastavitelný objektiv - �irokoúhlý, rybí oko. Mo�nost nastavení mezi �iroký St�ední Úzký
Memory Slot pro Micro SD card a� do 32 GB *Vybrané 64gb & 128gb Karty (Class 10)



Tlačítko Dolů

Tlačítko Nahoru

Mikrofón

Horní tlačítko

Slot pro MicroSD kartu

Micro-USB Port

Micro-HDMI Port

Indikátor
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Mode/Power tlačítko Horní tlačítko

Indikátor

IndikátorIndikátor
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SOU�ÁSTI VA�Í KAMERY

M20

Mode/Power tlačítko



Jakmile jednou spárujete dálkový 
ovlada� s kamerou, u� ho nebudete 
muset párovat znovu. 
V�dy, kdy� je M20 zapnutá, va�e 
dálkové ovládání m��e posílat 
instrukce va�í kame�e.

Ú�innost dálkového ovlada�e je
testována do vzdálenosti 10 metr�.

Baterie v dálkovém ovlada�i
vám vydr�í tak dlouho, jak budete 
vyu�ívat výkon, poka�dé kdy� 
stisknete n�které z tla�ítek.

Pokud pot�ebujete nahradit
baterii, budete pot�ebovat minci
k otev�ení jejího krytu a Lithiovou 
kno�íkovou baterii CR2032 k 
nahrazení.

WIFI On/Off tlačítko

Tlačítko pro Spuštění/
Zastavení nahrávání

1. Tlačítko pro vypnutí

Ok tlačítko/tlačítko 
spouště

Tlačítko sekvence

Remote Control Remote Control

Off

On

Remote Control Pairing

Ke spárování dálkového ovlada�e s va�í M20: P�ejd�te do Hlavní Menu > Dálkové Ovládání. 
Vyberte "On", poté zvolte �Párování dálkového ovládání�. Objeví se obrázkový návod. 
Stiskn�te sou�asn� tla�ítka videa a fotogra�e na  dálkovém ovlada�i. Zobrazí se vám 
�Dokon�ení Párování ID�

SJ SMART REMOTE (Optional)

Press the two buttons



Vyjm�te kameru z vodot�sného 
pouzdra zvednutím spony z p�ední 
strany pouzdra podle krok� uvedených 
vý�e (1 & 2).
Jakmile je spona volná, m��ete otev�ít 
zadní dví�ka sm�rem dol�, poté je ji� 
mo�né vytáhnout kameru z pouzdra

MicroUSB Cable

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.

Vyjm�te baterii posunutím krytu v 
dolní �ásti kamery, aby se uvolnil 
pr�chod k baterii. 
Vytáhn�te baterii ven klapkou a 
p�ipojte ji k Duální externí nabíje�ce 
(není zobrazeno, prodává se 
samostatn�)

Vyjmutí M20 z vod�odolného 
krytu

Nabíjení kamery pomocí 
MicroUSB kabelu

Vyjmutí baterie

111

222

111

222 333



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.

Nabíjení ON/OFF va�í M20 Vlo�ení / Vyjmutí pam��ové 
karty 

Vlo�te MicroSD kartu dle vý�e zobrazeného 
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

Class 10 or higher
MicroSD card.
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MAIN MENU 1 

TIP:  Do rychlých menu m��ete 
p�istupovat pomocí tla�ítka 
Dol�.
Ka�dé takové menu se bude 
li�it v závislosti na zvoleném 
re�imu.

VIDEO / PHOTO MODE:  Nahrává videa nebo po�izuje 
fotogra�e.

 PLAYBACK MODE: P�ehrává po�ízené videa nebo fotogra�e.
Vyberte polo�ku pomocí tla�ítka Nahoru/Dol�; Horní 
tla�ítko pro spu�t�ní

VIDEO LAPSE: �asosb�r fotogra�í, automaticky spojených 
do videa.

SLOW REC: Pro schváln� zpomalená videa.

PHOTO LAPSE: �asosb�r, p�in�m� je ka�dý snímek 
samostatn� ulo�en.

BURST MODE:  Zrychlené snímání fotek,
m��ete si vybrat, kolik snímk� chcete zachytit
(Max. 10 po sob� jdoucích snímk�).



Underwater

MAIN MENU 2
UNDERWATER MODE:  P�idává do nahrávání �ervenou barvu,
aby odstranil pot�ebu pou�ívat �ervený �ltr p�i u�ívání kamery 
pod vodou.

FPV MODE: Umo��uje �iv� vysílat analogové video,
které m��e být produkováno p�es USB (vy�aduje AV-out kabel).

DETEKCE POHYBU � Za�ne nahrávat ve chvíli, kdy� kamera zachytí 
pohyb.

CAR MODE: Za�ne nahrávat, jakmile nastartujete motor 
(vy�aduje nabíje�ku do auta).

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: Povolí nebo zaká�e dálkové ovládání.
Také pro párování dálkového ovlada�e.

NASTAVENÍ: Pro provád�ní zm�n v nastavení kamery bez ohledu 
na re�im.



NASTAVENÍ 1 

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.

� Field Of View / Field Of Vision - zorné pole (také známo jako FOV 
�Focal Length� � ohnisková vzdálenost) � �ím vy��í je nastavení, 
tím �ir�í je úhel nahrávaného snímku.

Setup

Resolution

Loop Recording

FOV

>
>

>

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 zp�t z vybrané 
polo�ky nebo do menu, 
stiskn�te tla�ítko znovu.

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



NASTAVENÍ 2

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.

� Aktivní video stabilizace eliminuje chv�ní.GYROSKPOICKÝ SENSOR 

 � Vypíná a zapíná záznam zvuku.AUDIO

Setup

WDR

Gyro Sensor

Audio

>
>

>

TIP:  Pro stabiln�j�í videa nebo
fotogra�e zapn�te gyroskopický 
senzor.
Jestli je aktivní poznáte blikající 
ikonou ruky v pravém horním 
rohu displeje.

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



NASTAVENÍ 3

HLASITOST � Nastavuje, jak citlivý má být mikrofon va�í kamery.
Nastavení jak tichý nebo hlasitý zvuk má být nahráván ve videem

 � Ozna�ení nahrávky datem a �asem.TIME STAMP

� Mo�nosti re�imu jsou NTSC nebo PAL. Jedná se o kódování TV MODE 
barev a frekvenci snímk� p�i nahrávání videa. U�ivatelé v USA 
pou�ívají NTSC, pro �R je doporu�eno PAL.

Setup

Volume

Time Stamp

TV Mode

>
>

>

TIP:  Time Stamp se skv�le hodí, 
pokud vyu�íváte kameru jako 
palubní kameru do auta.
Datum a �as záznamu se bude 
zobrazovat v levém dolním rohu
va�eho videa nebo fotogra�e.

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



NASTAVENÍ 4 

OSD MODE � Vypnutí / zapnutí zobrazování informací o aktuálním re�imu, 
nahrávání, uplynulém �asu, po�tu fotek a stavu baterie na LCD displeji.

 � Výb�r formátu videa .MOV nebo .MP4. FORMÁT VIDEO SOUBORU
Pokud si nejste jistí, pou�ijte .MP4, je �ast�ji vyu�íván

� Zm�ní kolik informací je obsa�eno v ka�dém snímku videa.BITRATE 
Vy��í bitrate znamená vy��í ostrost na úkor velikosti souboru.

Setup

OSD Mode

Video File Format

Bitrate

>
>

>

WIDE WIDE 

MEDIUMMEDIUM

NARROWNARROW

Vizuální vysv�tlení
Zorné pole (FOV) *.

Poznámka: FOV je k dispozici v rychlém 
menu; Módy Videa a Fotogra�e.

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



NASTAVENÍ 5

DOUBLE FILE �  P�i p�ipojení p�es mobilní aplikaci SJCAM se záznam 
automaticky ulo�í na MicroSD v kame�e a kopie záznamu se ulo�í do 
pam�ti va�eho mobilního telefonu. 

� Zapnutí kamery znamená automatické JEDNOTLA�ÍTKOVÝ ZÁZNAM 
zapnutí záznamu.

� Zm�ní velikost po�ízených fotogra�í.VELIKOST OBRÁZKU 
Samoz�ejm�, �e �ím v�t�í je velikost, tím podrobn�j�í fotogra�e jsou, 
ov�em na úkor velikosti souboru. K dispozici pouze v re�imu fotogra�e.

Setup

Double File

PowerOn Record

Image Size

>
>

>

TIP:  Zmá�knutím horního tla�ítka 
p�i natá�ení nebo nahlí�ení na 
scénu spustí zoom.
Následn� m��ete pou�ít Horní/
Spodní tla�ítko pro nastavení 
p�iblí�ení elektronického zoomu.
Poznámka: Je mo�no nastavit 
8 level� p�iblí�ení.
Pro pou�ívání zoomu musí být 
FOV vypnuté.

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



NASTAVENÍ 6

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

� Zm�nou ostrosti m��ete zjemnit, �i naopak p�iost�it va�e OSTROST 
snímky.

 � Nastavení ovliv�ující výsledný barevný tón obrazu.VYVÁ�ENÍ BÍLÉ

Setup

Quality

Sharpness

White Balance

>
>

>

TIP:  : Je jednoduché zjistit stav 
kamery pomocí sv�tla. P�ední 
indikátor bude blikat p�i nahrávání 
a svítit p�i re�imu standby.

Modrá LED dioda bliká pomalu WiFi 
je p�ipojeno k za�ízení 
Modrá LED dioda bliká nep�etr�it�
za�ízení se pokou�í p�ipojit.

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



NASTAVENÍ 7 

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).

� Nastavení citlivosti sníma�e na sv�tlo. Pokud je�t� nejste ISO 
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 
preferencí.

 � Hodnota expozice - Zm�na EV kompenzuje vý�i sv�tla, která je EV
povolena. Tuto hodnotu m��ete vyvá�it na ni��í v p�ípad�, �e je snímek 
p�íli� p�esvícený. Nebo vy��í, pokud je snímek p�íli� tmavý, ale stále 
závisí na po�adovaném ú�inku. Vy��í EV p�ispívá rozmazání videa.

Setup

Color

ISO

EV

>
>

>

EV pracuje s povoleným 
dodaným sv�tlem.

Exposure 
Value

Sv�tlej�í

Tmav�j�í

+2.0+2.0+2.0
+5/3+5/3+5/3
+4/3+4/3+4/3
+1.0+1.0+1.0
+2/3+2/3+2/3
+1/3+1/3+1/3
0.00.00.0
-1/3-1/3-1/3
-2/3-2/3-2/3
-1.0-1.0-1.0
-4/3-4/3-4/3
-5/3-5/3-5/3
-2.0-2.0-2.0

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



NASTAVENÍ 8

RAW � P�i zapnutí, nekomprimovaný soubor odd�lený od JPG
bude napsaný na kart� za ú�elem úpravy a� pozd�ji.
Pou�ijte externí software pro úpravu fotogra�í, aby se úpravy ukládali 
jinam p�ed �nálním ukládáním. K dispozici pouze v re�imu Foto.

> Vzhledem k tomu, �e objektiv va�í kamery máKOREKCE KRESELENÍ 
velmi �iroký FOV (Zorné pole), bude se va�e kamera aby se do obrazu 
ve�lo v�e, co zaznamenává. Proto se v�ci uprost�ed zdají být zkreslené, 
nebo vyboulené.
Zapnutí korekce zkreslní donutí obraz, aby vypadal �rovný� jako kdyby 
m�l efekt rybího oka.

 � Zobrazuje va�e licen�ní �íslo v dolní �ásti va�eho videa.LICENSE NO SET
Pou�ívejte, pokud pou�íváte M20, jako palubní kameru.

Setup

RAW

Distortion Correction

License No set

>
>

Vizuální vysv�tlení, jak korekce 
zkreslení funguje.

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



NASTAVENÍ 9

DATUM/�AS � Nastavení data, �asu a formátu data.

� Automaticky vypne neaktivní kameru dle zvolené doby. AUTOPOWER OFF 
Funguje pouze pokud kamera nenahrává.

� Pípnutí p�i navigování a zvolení polo�ek.TÓN KLÁVESNICE 
.

Setup

Date/Time

Auto Power Off

Keypad Tone

>
>

TIP: Tóny klávesnice p�i pou�ití 
umo��ují sly�et, jestli natá�íte 
nebo ne.

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



NASTAVENÍ 10

LIGHTSET � Chcete-li zm�nit po�et LED indikátor�, které jsou aktivní.
Mo�né volby: 3 Aktivování v�ech sv�telných indikátor� (zep�edu, 
shora a zadní indikátory), 2 Horní a zadní indikátory, 1 pouze pro �erné 
indikátory OFF vypne v�echny indikátory.

 � Mo�nosti zvolit, jak dlouho bude LCD displej svítit.�ET�I�E OBRAZOVKY

 � Pro nastavení snímkové frekvence (50Hz nebo 60 Hz)FREKVENCE
M��e být pou�ito proti efektu blikání zá�ivek nebo jako efekt
rychle se pohybujících p�edm�t�.

Setup

Light Set

Screensavers

Frequency

>
>

>

TIP:  : Spo�te baterii pomocí spo�i�e 
obrazovky, který brzy vypíná LCD 
displej.
Obrazovka sice neukazuje 
momentální nahrávání, ale m��e 
u�et�it a� 20% baterie.

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



NASTAVENÍ 11

ROTACE � Obrácení záznamu o 180 stup��
Zapn�te tento mód p�i montá�i fotoaparátu vzh�ru nohama.

� P�idá logo SJCAM do spodní �ásti záznamuVODOZNAK 

 � Nastavení jazyka.JAZYK

Setup

Rotate

LOGO Watermark

Language

>
>

>

TIP:  Pou�íváte-li M20 jako palubní 
kameru, pou�ijte nabíje�ku do auta a 
vyjm�te baterii z kamery, abyste se 
ujistil, �e se vám kamera nevybije, 
b�hem cestování.

                         POZOR  : Nastavování kamery 
                         b�hem jízdy je potencionáln� 
nebezpe�né. D�razn� doporu�ujeme 
nastavit va�i kameru  p�ed jízdou.

!

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



NASTAVENÍ 12

NÁZEV WIFI � Pro zm�nu názvu WiFi va�í kamery 

 � Pro zm�nu hesla WiFi va�í kameryHESLO WIFI

� Vyma�e aktuáln� vybranou polo�ku, nebo v�echny ODSTRANIT 
fotogra�e a videa.

Setup

WIFI SSID

WIFI Password

Delete

>
>

>

TIP:  M��ete také odstra�ovat 
polo�ky v re�imu p�ehrávání, zatímco 
je fotogra�e nebo video p�ehráváno.
Podr�te tla�ítko Dol� a budou vám 
zobrazeny v�echny mo�nosti smazání.

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



FW

FORMÁT � Kompletn� sma�e celou pam�� a vrátí systém do stavu p�ed 
prvním pou�itím. (v FAT32 systému).

 � Obnoví v�echny kamerové jednotky do továrního VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
nastavení, v�etn� hesla WiFi. Nevyma�e �ádná data na pam��ové kart�

 � Update �rmwarového systému. VERZE
Pravideln� nav�t�vujte stránky , www.support.sjcamhd.com
kde naleznete aktuální a u�ite�né informace pro vá� typ kamery.

Setup

Format

Default Setting

Version

>
>

TIP:  P�i aktualizaci �rmwaru
si v�dy zachovejte zálo�ní kopii va�í 
aktualní verze, abyste mohl p�ípadn� 
vrátit data do pam�ti, kdy� se n�co 
pokazí.

NASTAVENÍ 14

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



SPRÁVA SOUBOR�

M��ete p�ená�et soubory z va�í kamery pomocí n�které z t�chto 4 metod:

1. P�es USB kabel p�ipojený z microUSB slotu va�í kamery do po�íta�e se systémem Windows 
   nebo Mac:
a� Zapojte USB kabel, zvolte "Mass Storage Device" na va�í kame�e
b� Va�e za�ízení se uká�e jako disk ve va�em správci soubor� (Pr�zkumník ve Windows, 
     Finder v OSX)

2. Prost�ednictvím WiFi p�es SJCAM App:
a� P�ipojte kameru k telefonu: Nastavení za�ízení > Wi� > Vyberte va�i kameru
b� P�ejd�te na aplikaci, klepn�te na ikonu galerie, pak stáhn�te soubory, které chcete p�enést 
     klepnutím na ikonu �ipky dol� u ka�dého souboru.

3. Pou�itím adaptéru na microSD karty:
a� Vypn�te kameru a vyjm�te pam��ovou kartu microSD
b� Vlo�te ji do adaptéru pro karty a p�ipojte jej k po�íta�i
c� Va�e karta se zobrazí jako jednotka ve správci soubor�
d� Po dokon�ení p�enosu souobr� klepn�te pravým tla�ítkem my�i na kartu > zvolte �Vyjmout�      

p�ed vyjmutím karty z po�íta�e.

4. P�evodem microSD karty do smartphonu s vym�nitelným úlo�i�t�m:
a� Vypn�te kameru a vyjm�te microSD kartu
b� Vlo�te microSD do svého mobilního za�ízení; Va� microSD karta se zobrazí jako jednotka 
     ve správci soubor� va�eho mobilního za�ízení.
c� P�eneste soubory, které chcete umístit do va�eho smartphonu
d� A� budete hotovi, �vysunout� kartu microSD volbou �odpojit�

Mo�nost: Naformátujte microSD kartu ve va�í kame�e, aby jste odstranil soubory p�idané z va�eho 
mobilního za�ízení.

                    

Via USB

Via WiFi



P�ÍSLU�ENSTVÍ V CEN�

Více p�íslu�enství k dispozici na stránkách sjcamhd.com, prodává se samostatn�.



Sledujte nás

Nav�tivte nás na www.support.sjcamhd.com
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