Parametry
Senzor 16 MP Panasonic MN34120PA
Novatek 96660 čip
G-sensor
Detekce pohybu
166° volitelný FOV záběr (široký, normální, úzký)
Zabudovaný gyroskopický stabilizátor obrazu
Podporuje HDMI výstup
Zadní dotykový 2 palcový displej + přední stavový 0,96palce displej
Rozlišení videa: 4K (2880 x 2160) 24fps, 2K (2560 x 1440)30fps, 1080P (1920 x 1080)60fps / 30fps, 720P(1280 x 720) 120fps /
60fps / 30fps, VGA(640 x 480) 240fps
Rozlišení obrázků: 16M (4608 x 3456), 14M (4320 x 3240), 12M (4032 x 3024), 10M (3648 x 2736), 8M (3264 x 2448), 5M (2592
x 1944), 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1.3M (1280 x 960), VGA (640 x 480),
Baterie: 3.8V 1000mAh
Nabíjecí čas: 3 hodiny
Výdrž na baterii: 75min (WiFi zapnuta) / 85min (WiFi vypnuta)
SJ6 Legend je 2.5K sportovní kamera 4K je podporováno pomocí interpolace (dopočítávání) .
Hmotnost samotné kamery 82g

Základní obsluha
Bezpečnostní pokyny a informace





Nepoužívejte a neinstalujte kameru při vysoké vlhkosti.
Kamera bez vodotěsného pouzdra není odolná proti ohni, vodě a nárazům.
Kameru neponechávejte v autě z důvodů možné krádeže nebo přhřátí kamery.
Kameru vždy umísťujte tak, aby neovlivňovala řidičův výhled.

• Nepoužívejte adapter s výším výstupním napětím, než 5V a proudem vyšším 1A
• Udržujte produkt mimo dosah dětí.
• Používejte pouze originální nabíjecí kabel, poškození zařízení způsobené použítím neoriginálního kabelu není předmětem záruky !
• Nerozebírejte zařízení ani nabíjecí kabel.
• Nemačkejte čočku kamery
• Nepoužívejte ostré předměty v bezprostřední blízkosti kamery.
• Nevyndavejte Micro SD kartu při natáčení a při procesu vypnutí kamery.
Zabráníte tím poškození souboru.
• Doporučujeme používat nejméně Class 10/UHS-I, 8 GB nebo rychlejší a větší Micro SD
kartu (128 GB Micro SD je nejvyšší možná velikost)
• Je třeba kartu v kameře před prvním použítím naformátovat
• Při update firmware mějte po celou dobu kameru připojenou na nabíječce.

1. Vložení SD karty
Prosím používejte pouze značkové UHS-I/Class10 karty nebo rychlejší.
S pomalejšími kartami není garantována plnohodnotná funkčnost.

2. Vyndání a zandání baterie
A. Dvířka odjistíte jejím vysunutím do strany ve směru naznačeném šipkou
B. Baterie jde vytáhnout za svůj proužek/poutko.
C. Baterii vkládejte pouze konektory proti konektorům.
D. Nepoužívejte jiné než originální baterie pro SJCAM SJ6 Legend

3. Nabíjení
A. Kameru je možno nabít pomocí USB portu počítače nebo pomocí síťové nabíječky, či autonabíječky.
Nepoužívejte adapter s výším výstupním napětím, než 5V a proudem vyšším 1A
B. SJ6 LEGEND kamera umí nahrávat video při nabíjení stačí vybrat Car Mode v Menu(režim auto)
C. Nabíjení SJ6 LEGEND je možné i při vypnuté kameře

4. Zapnutí a vypnutí kamery
A. Zmáčkněte a držte přední napájecí tlačítko po dobu 3-5s pro zapnutí/vypnutí kamery.

5. Režim auto
A. V menu aktivujte režim auto.
B. Kamera se v tomto režimu automaticky zapne jakmile nastartuje auto/ aktivuje se napájení v autě.

6. Režim natáčení videa
Režim natáčení videa je symbolizován symbolem videokamery. Symbol se zbývajícím časem který zbývá do zaplnění paměťové karty naleznete v levém
horním rohu. Pro zahájení nahrávání zmáčkněte „OK“ tlačítko. V levém horním rohu se ukazuje nahraný čas. Opětovným stiskem „OK“ tlačítka zastavíte
nahrávání.

7. Režim pořizování fotografii
Režim pořizování fotografii je symbolizován symbolem fotoaparátu. Symbol se zbývajícím počtem fotek který zbývá do zaplnění paměťové karty naleznete v
levém horním rohu. Pro pořízení fotografie zmáčkněte „OK“ tlačítko.

8. Přehrávání a stahování videa
A. Použijte USB kabel nebo čtečku karet pro stáhnutí videa do počítače.
B. Zapněte kameru a přepněte se do režimu přehrávání. Zde můžete přehrávat videa.

9. PŘIPOJENÍ KAMERY K TELEFONU POMOCÍ WIFI
Nejprve si do Vašeho telefonu (zdarma) stáhněte SJCAM aplikaci:
- Google Play (pro Android): SJCAM ZONE
- AppStore (pro iOS): SJCAM ZONE
Aplikaci zatím neotvírejte a následujte další postup:
1. Zmáčkněte z boku kamery horní tlačítko, čímž aktivujete v kameře WiFi.
2. Otevřete nastavení ve ve Vašem telefonu a připojte se k WiFi síti Vaší kamery
(název i heslo je zobrazeno na LCD dispeleji kamery, obojí si můžete změnit
v nastavení kamery).
3. Až se k síti připojíte, můžete již otevřít aplikaci a začít kameru ve Vašem telefonu
ovládat.
APLIKACE V MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ (Android / iOS)
Po spuštění aplikace klikněte na „CONNECT YOUR CAMERA“, aplikace se ke kameře připojí a
otevře se do módu nahrávání videa.
Pozn.: Plynulost aplikace závisí na Vašem telefonu, jeho paměti, vytíženosti apod. Pro správné
fungování aplikace ji nepřehlcujte povely a vždy vyčkejte až se vše načte (během používání aplikace
se mnohdy přenáší velké množství dat, které potřebují čas na přenos). Pokud aplikace „zamrzne“,
restartujte ji a znovu spusťte.
- IKONA VLEVO - umožňuje prohlížení fotografií a videí, jejich stažení do telefonu
a mazání.
- IKONA UPROSTŘED - zapíná/vypíná nahrávání, spouští fotografování a přehrávání pořízených videí.
- 2. IKONA ZPRAVA - umožňuje přepínání mezi módy a) nahrávání videa, b) pořizování
fotografií, c) videolapse (časosběr), d) sekvenčním focením.
- 1. IKONA ZPRAVA - umožňuje nastavení kamery v telefonu.

