SJ5000X

HD DV
2.0” LCD Screen

2K
12 MP

30 FPS

Uživatelský Manuál
CZECH

INTRODUCTION
We believe everyone has a dream. Our mission is to make you express yourself,
your vision and dreams in order to make them real, and share them with others.
In the last 10 years of experience in Research and Development and Commercialization,
we have gained world recognition from customers and retailers,
with the ambition to give people the possibility to create, explore and empower their dreams.
Having our own factory, controlling the whole production process, and a facility
with more than 500 employees, makes us more versatile and able to reach the market fast,
ensuring that the highest quality standards are met. It is all about dreams.
Dare to join the SJCAM Revolution.
-SJCAM CEO

Blahop ejeme vám k nové sportovní (ak ní) kame e SJCAM!
Ur it se t íte na chvíli, a SJ5000X 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.updates.

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.

P ÍSLU ENSTVÍ VA Í KAMERY
Mode/Power Button

Shutter/Select Button
Wiﬁ Button

Lens
Up Button
Down Button

Indicator LEDs

Micro-USB Slot
MicroSD Card Slot
Mini HDMI Out Port
Opening for Microphone

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 SJ5000X

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
zobrazeného obrázku, s logem
sm ujícím k LCD obrazovce, dokud
neucítíe 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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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 take p enést pomocí
aplikace. Zapn te WiFi a spárujte se
svým smartphonem (Android nebo iOS).

IKONY
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VIDEO/PHOTO: Re im, ve kterém m
nebo videa.

ete za ít snímat fotky,

VIDEOLAPSE: asosb rné natá ení.
SLOW REC: Natá ení videa ve zpomaleném záb ru.
PHOTOLAPSE: Sekven ní focení.
BURST MODE: Zrychlené snímání fotek, m ete si vybrat,
kolik snímk chcete zachytit (10 po sob jdoucích snímk
max).
LONG EXPOSURE: Snímá fotky po del í dobu, co umo
zabrat více sv tla skrz o ku.

uje

Note: Screen arrangement and feature availability may vary depending on rmware version.

IKONY
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UNDERWATER: Dodává chyb jící barvy p i potáp ní v
hloubkách.
TV-OUT: Funkce pro p epnutí kamery na televizi
DETEKCE POHYBU: Za ne nahrávat ve chvíli, kdy kamera
zachytí pohyb.
CAR MODE: Zapínání/vypínání natá ení, dle nastartování
motoru (kabel do auta je po adován).
PLAYBACK: Prohlí ení videí, fotogra í: listujete pomocí
tla ítek z boku kamery, pro p ehrání a zastavení stiskn te t
la ítko OK na horní stran kamery
SETUP: Zm na nastavení kamery.
Note: Screen arrangement and feature availability may vary depending on rmware version.

NASTAVENÍ
Setup
Resolution
Loop Recording
FOV
WDR
Gyro 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 .
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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 více 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.
GYRO SENSOR Zapnutí digitální stabilizace.
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 Mode
OSD Mode
Video File Format
Bitrate
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TIME STAMP Ozna ení nahrávky datem a asem.
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.

>
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TIP: Stiskem předního tlačítka
MODE při natáčení uděláte fotografii.

TIP: Používáním spořiče získáte
delší výdrž na baterii a to až o 20
minut delší natáčecí čas. Stačí
nastavit spořič na kratší dobu
zhasnutí displeje.

OSD MODE Vypnutí/zapnutí informací o aktuálním nastavení na LCD displeji.
Nap . délka nahrávání, stav baterie aj.
VIDEO FILE FORMAT Vyberte si mezi formátem .MOV nebo .MP4.
Pokud si nejste jisti, jaký formát si zvolit, zvolte nej ast ji pou ívání formát MP4.
BITRATE Nastavuje po et informací obsa ených v ka dém jednotlivém snímku
videa. ím vy í po et bit je zvolen, tím v t í je rozli ení videa (na úkor velikosti
souboru).

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

NASTAVENÍ
Setup
Double File
PowerOnRecord
Image Size
Quality
Sharpness
Contrast

>
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DOUBLE FILE Pokud je kamera spojena s telefonem p es mobilní aplikaci SJCAM,
2 kopie va eho nahrávání/snímk budou ulo eny jak v úlo i ti va eho mobilu,
tak na MicroSD kamery.
PowerON Record Nahrávání je spu t no ve chvíli, kdy je kamera zapnuta.

>
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TIP: P i zmá knutí tla ítka Up
v re imu nahrávání m ete
nastavit funkci vzdálenosti.
Pou ijte tla ítka Up/Down
p i nastavování úrovn p iblí ení.

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).
OSTROST Zm nou ostrosti m

í je nastavení

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

KONTRAST Zm nou kontrastu m
partie daného snímku.

ete zesílit nebo zeslabit sv tlé, i tmavé

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

NASTAVENÍ
Setup
Noise reduction
White Balance
Color
ISO
EV
RAW

>

4z7

REDUKCE ZRNITOSTI Zmír uje mno ství vizuálních nerovností tím, e odstra uje
zrnitost fotky nebo videa. M e v ak zp sobit ztrátu detailu.
VYVÁ ENÍ BÍLÉ - Nastavení ovliv ující výsledný barevný tón obrazu.

>
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TIP: Díky dlouhé expozici ve
ve erních hodinách budou
snímky detailn j í.
Nezapome te v ak vrátit EV do
p vodního nastavení, aby va e
dal í snímky nebyly p esvíceny.

BARVA Máte na výber 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.
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.
RAW Funkce pro ty, kte í fotku berou jako východisko k úpravám na po íta i,
kde ji cht jí doladit do kone né podoby, aby odpovídala jejich p edstavám a
zám r m. K dispozici pouze pro fotky.

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

NASTAVENÍ
Setup
Distortion Correction >
LicenseNo Set
Date/Time
AutoPower Off
Keypad Tone
>
LightSet
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DISTORTION CORRECTION Vzhledem k tomu, e o ka va í kamery má velmi iroký
FOV, bude se pokou et o co nejv t í záb r. Tím vznikne takzvaný efekt rybího oka .
Pokud zapnete Distortion Correction, výsledný snímek bude p sobit plo ím
dojmem ve srovnání se zmín ným efektem rybího oka .
LICENSE NO SET Zobrazuje 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).
DATUM/ AS Nastavení data, asu a formátu data.
AUTOPOWER OFF Automaticky vypne neaktivní kameru dle zvolené doby.
Funguje pouze, pokud kamera nenahrává.
KEYPAD TONE Pípnutí p i navigování a zvolení polo ek.
LIGHTSET vypnutí a zapnutí LED indikace, módy: 1= indikace pouze zapnuté a
vypnuté kamera (LED naho e), 2= 1 + LED indikace nahrávání (blikáním) ze p edu
kamery, 3= 2 + LED indikace nahrávání (bliká) zezadu kamery.

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

NASTAVENÍ
Setup
Screensavers
Frequency
Rotate
LOGO Watermark
Language
WIFI SSID

>
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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.

>
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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.

, pou ijte v situaci, kdy kameru dr íte

LOGO WATERMARK P idání SJCAM loga do spodní ásti va eho nahrávání.
JAZYK Nastavení jazyka.
WIFI SSID Vlastní název za ízení p i propojování p es WiFi.

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

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

NASTAVENÍ

WIFI HESLO Nastavení hesla k WiFi.

Setup
WIFI Password
Delete
Format
Default Setting
Version
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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.

P VODNÍ NASTAVENÍ Vrátí kameru do továrního nastavení. Nesma e v ak data
na pam ové kart .
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Nové dopl ky jsou n kdy
ástí rmware aktualizací,
va e kamera získává na
í hodnot !

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

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

OBSA ENÉ P ÍSLU ENSTVÍ

Dal í dopl ky naleznete na webu www.sjcamhd.com.

Získejte
Aplikaci

Sledujte nás

Nav tivte nás na www.support.sjcamhd.com

