SJ8 SERIES

Bezpečnostní UPOZORNĚNÍ – PŘEKROČENÍ TĚCHTO HODNOT MŮŽE PORUŠIT ZÁRUKU
• Používejte pouze originální nabíjecí kabel a originální baterie
• Kameru nenabíjejte déle, než 3,5odiny v kuse
• Kameru je testována pro teploty -10°C až 40 °C
• Nepoužívejte jiný adaptér než 5V/1A
• U baterie je garantována funkčnost, záruka na úbytek kapacity baterie se nevztahuje
• Kameru, ani příslušenství nevhazujte do ohně
• Kamera není bez vodotěsného pouzdra vodotěsná. A vlhkost v kameře v případě, že pouzdro neprotéká je
důvodem k neuznání záruky.
• Kameru ani její příslušenství neohýbejte, nepropichujte, nepouštěte na zem, nevkládejte do kamery cizí
předměty, nepokládejte na zařízení těžké předměty
• Netlačte ani neškrábejte kameru, ani na její příslušenství
• Nevyndavejte paměťovou kartu v případě, že probíhá
videozáznam.
• Doporučujeme používat minimálně Class 10 micro SD kartu
s velikostí minimálně 8GB.
• Doporučujeme před prvním použitím kartu naformátovat
• Neodpojujte napájení kamery v průběhu aktualizace
firmware
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Vlastnosti Produktu
Čip
Displej

SJ8 PRO
Ambarella H22S85
2.33"LCD touch screen
/0.96"LCD front screen

Senzor

Sony IMX377

Čočky

170 stupňů 7dílů skla

Rozlišení

4K(3840x2160)25/30/50/
60fps
4K UItra (3840x2160) 30fps
1440(1920x1440)25/
30/50/60FPS
1080(1920x1080)25/30/
50/60/120FPS
1080 Ultra(1920x1080)
30/60fps
720(1280x720) 240fps

Zvuk

Mikrofon a Reproduktor
Mikrofon má podporu nahrávání stereo zvuku

Externí MIC

Ano podporuje

Velikost
Sd karty

až 128GB

Video kodek H.264/265
-2-

SJ8 PRO
Rozlišení obrázků 12MP （4000x3000 4:3）
10MP （3648x2736 4:3）
8MP 16:9（3840x2160 16:9）
8MP 4:3（3264x2448 4:3）
5MP （2595x1944 4:3）
3MP （2048x1536 4:3）
2MPHD （1920x1080 16:9）
Video výstup

AV výstup - je třeba speciální redukce

English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Japanese /
Možnosti
jazyku v menu Simplified Chinese / Russian / Traditional Chinese / Korean / Polish / Czech /
Slovak / Hungarian / Danish / Dutch / Turkish / Thai
Frekvence obrazu

50Hz / 60Hz

Konektory

Type-C/Wi-Fi

Napájení
Baterie

5V/2A (napětí/proud)
1200mAh - uživatelsky vyměnitelná

Baterie výdrž na baterii

4K/60fps/Around 90mins

Doba nabíjení baterie

Okolo 2 hodin

Wi - Fi frekvence
Velikost kamery
Váha

2.4G/5G

Podporované
systémy pro
stažení souborů

62.5x41x28.8mm
85g

windows 7,8,10
OSX® 10.8 nebo vyšší
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Přední strana kamery

Reproduktor

Ok potvrzovací tlačítko/
Spoušť
Zapínací/
Vypínací tlačítko

Přední LCD
Mikrofon
Čočka
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Zadní strana kamery

Mikrofon 2

USB -C

Indikátor vybité baterie
Indikátor činnosti kamery
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Vodotěsný obal

Zámek vodotěsného pouzdra

Ok potvrzovací tlačítko/
Spoušť

Zapínací/
Vypínací tlačítko
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Čočka

Uživatelské instrukce

1.Vložení baterie
A.Posuňte kryt baterie .
B. Baterii vložte kontakty proti kontaktům
Vyjmutí baterie
Posuňte kryt baterie a za proužek baterii vytáhněte.
2.Micro sd karta
A.Používejte pouze značkové (Sandisk, Samsung ...)paměťové karty minimálně specifikace
UHS-III
B.Micro sd kartu zasouvejte do kameru pouze kontakty směrem od LCD displeje
3.Nabíjení
A.Nabíjení kamery je možné jak ze síťové nabíječky, tak z počítače, tak z auta.
Napětí musí být 5V.
B.SJ8 může natáčet a zároveň se nabíjet navíc má i režim auto
C.SJ8 může být nabíjena pokud je kamera vypnuta
4.Zapnutí/Vypnutí kamery
Podržte boční zapínací tlačítko po dobu 3-5 s
5.Autorežim
A.Vstupte do menu a vyberte Car mode
B.Kamera se v tomto režimu automaticky zapíná jakmile je přivedeno napájení
6.Natáčení videa
A. Po zapnutí kamery stiskněte horní OK tlačítko pro spuštění nahrávání
B. Po stisku “OK” se spustí nahrávání a v levém horním rohu bude blikat ubíhající čas od
00:00:00.
C. Znovu stiskem “OK” se nahrávání zastaví
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7.Pořizování fotografii
Jakmile spustíte kameru přepněte se do režimu fotek a stisknutím horního OK tlačítka pořizujete
fotografie
8.Přehrávání videa a fotek
A. Přepněte kameru na přehrávání medii a media můžete přehrávat v kameře
B. Připojte kameru k PC po zvolení správnéo režimu se chová jako flash disk
9.Zamčení /odemčení obrazovky
A.Pokud je kamera zapnuta, tak stažením horní notifikační lišty a kliknutí na zámek je možné
obrazovku uzamknout.
B.Pro odemknutí stačí ťuknout na displej a zobrazený zámek jako posuvník přesunout
10.WiFi připojení: SJ8 Pro
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
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.
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EMPOWER YOUR DREAMS

For iOS

CE�

For Android

Naskenuj pro stažení SJCAM
aplikace

