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KÖSZÖNTÉS
Köszönjük, hogy SJCAM terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen
ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. A szolgáltatás
minőségének fenntartása érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék
funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak! Amennyiben eltérést
tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!
Ez a készülék egy nagy felbontású videó-, és kép felvételrögzítő eszköz, melynek segítségével
megörökítheti élményeit sportolás, túrázás, kerékpározás, motorozás vagy egyéb aktív időtöltés
közben. A készülékhez mellékelt kiegészítőkkel számtalan módon rögzítheti a kamerát így biztosítva
a látványos vagy meghökkentő felvételeket.
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz,
áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.
 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
 Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a
készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
 Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző
napsugárzásnak.
 Kérjük, hogy márkás Micro SD memóriakártyát használjon a készülékkel. Az ismeretlen
gyártók termékeinek támogatása nem garantált.
 Óvja a Micro SD kártyát mágnesességtől, mivel az a kártyán tárolt adatok sérülését
okozhatja.
 Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg
füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a
tűzesetek megelőzése érdekében!
 Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés,
ill. számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB
kábelsérülést vagy áramütést okozhat).
 A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett
használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől
elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
 A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
 Fontos felvételeiről minden esetben készítsen biztonsági másolatot! A gyártó cég nem vállal
felelősséget az adatvesztésekért. A készülék szervizelését végző kijelölt szerviz adatvisszaállítást, adatmentést nem végez.
 Vízi használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a készülékhez mellékelt vízálló tok
megfelelően zár-e. Ne használja a tokot, ha az sérült, repedt vagy törött. A készülékre
vonatkozó jótállás nem vonatkozik a beázott, valamint a fizikai sérüléssel rendelkező (pl.
leejtéstől vagy ütődéstől megsérült) készülékekre.
 A készülék rögzítésekor mindig győződjön meg arról, hogy az eszközt stabilan rögzítette-e.
A nem megfelelően rögzített készülék megsérülhet, valamint súlyos sérüléseket okozhat!
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KARBANTARTÁS
 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert (nem tartozék).
 Tartsa távol a készüléket magas hőforrástól!
 Védje az USB kábelt és az adaptert (nem tartozék). Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen
rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz!
 Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál!
 Húzza ki az esetlegesen használt adaptert (5V/1A, nem tartozék) a fali aljzatból, amikor nem
használja azt a készülék töltéséhez.
Kijelző tisztítása
 Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző borítása műanyagból készült és megkarcolódhat vagy
eltörhet.
 Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű
ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
 Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje
közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.
A készülék tisztítása
 A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.
TERMÉKJELLEMZŐK:
 30 méter mélységig vízálló kamera tok, amely lehetővé teszi a vízben, víz közelében zajló
sportok filmezését
 Beépített LCD kijelző a könnyű kezelhetőséghez és az elkészült anyagok visszajátszásához
 Cserélhető akkumulátor
 Felvételkészítés töltés közben is
 Nagy látószögű lencse
 MicroSD memóriakártya támogatás akár 32Gb méretig
 Többféle választható videó felbontás: 4K, 2K, 1080p, 720p
 Felvételkészítés H.264 MOV formátumban, többféle fotókészítési mód: egyszerű fénykép,
film klip
 Kisméretű, kompakt készülékház, a felszereléshez szükséges tartozékok az
alapcsomagban
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MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Chipset
Képérzékelő
Lencse
Kijelző
Nyelvek
Videó formátum
Videó kodek

Videó felbontás

Kép formátum
Képfelbontás
Tárhely (nem tartozék)
Frekvencia
USB csatoló felület
Töltő (nem tartozék)
Akkumulátor
Üzemidő
Töltési idő
WiFi csatlakozás
Gyro képstabilizálás
Operációs rendszer
támogatás
Méret

SJ6 Legend
Novatek NT96660
1/2.33” 16,37 MP CMOS Panasonic MN34120PA
F2.5 apertúra, 166° látószög
LCD 2” 320x240 színes érintőképernyő
Angol / francia / német / spanyol / olasz / portugál /
egyszerűsített kínai / japán / kínai / orosz / koreai / lengyel /
cseh / szlovák / magyar / dán / holland / török / Thai
MOV / MP4
H.264
4K (4:3): 2880x2160 24ps
2K: 2560x1440 30FPS
1080P: 1920x1080 60fps
1080P: 1920x1080 30fps
720P: 1280x720P 120fps
720P: 1280x720P 60fps
720P: 1280x720P 30fps
VGA: 640x480 240fps
JPG
16 MP│14 MP│12 MP│10 MP│8 MP│5 MP│3 MP│2
MHD│1 MP│VGA
MicroSD, SDXC, UHS-1
50 Hz│60 Hz
MiniUSB 2.0
5V/1A
1000 mAh cserélhető
1080P / 90-100 perc
kb. 2-3 óra
Támogatott
Igen
Windows XP Service Pack 2 vagy újabb, Mac OS X
10.1.11 vagy újabb
60 x 41 x 24,7 mm (60x41x30 lencsével)

Megjegyzés: A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.
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MELLÉKELT TARTOZÉKOK:
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KEZELŐSZERVEK:

1
2
3

4

6
5
1
2
3

Exponáló gomb
Ki-, bekapcsolás, üzemmód kapcsoló
LED visszajelző

4
5
6

MENÜ gomb
Első kijelző
Lencse

7

8
9

11

12

10
7
8
9

Mikrofon
MicroSD memóriakártya hely
MiniUSB csatlakozó

9 Töltés visszajelző
10 Visszajelző LED
11 Hátsó kijelző
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14

15

16
18

17

14 Tok zárszerkezet
15 Exponáló gomb

16
17
18

Ki-, bekapcsolás, üzemmód kapcsoló
Görgetés gomb
Lencse

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
1. MicroSD memóriakártya behelyezése a készülékbe
Megjegyzés: Kérjük, márkás memóriakártyát válasszon és formázza meg azt számítógépe
segítségével, mielőtt a kamerával használná.
A memóriakártyát az ábrának megfelelően csúsztassa a nyílásba, majd körömmel nyomja
be kattanásig. Az eltávolításhoz nyomja be körömmel a kártyát, amíg kattan, majd húzza ki
a memóriakártyát az aljzatból.
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2. Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
 Nyissa ki az akkumulátortartó fedelét, húzza a fedelet az ábrának megfelelő irányba, az
akkumulátor fedele ekkor kinyílik.
 Helyezze az akkumulátort a készülékbe (a behelyezésnél ügyeljen a helyes polaritásra!).
 Az akkumulátor töltöttségét a készülék bekapcsolása után a kijelzőn ellenőrizheti.
 Akkumulátor eltávolítása: nyissa ki az akkumulátortartó fedelet és távolítsa el az
akkumulátort a húzófül segítségével.
3. Az akkumulátor töltése
 A készülék akkumulátorának töltéséhez csatlakoztassa a kamerát számítógépéhez vagy
használjon 5V/1A USB hálózati töltőt (nem tartozék).
 A készülék gépjárműben való töltéséhez használjon megfelelő szivargyújtós töltőt.
 A készülék töltés közben is képes videó rögzítésére.
 A készülék akkumulátora kikapcsolt állapotban is tölthető.
4. A kamera be- és kikapcsolása
 Tartsa nyomva a készülék bekapcsoló gombját kb. 2 másodpercig a kamera be- illetve
kikapcsolásához.
5. Üzemmód kiválasztása
 Az üzemmódok (videó rögzítés, fényképezés, lejátszás, beállítások) között választáshoz
röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.
1. Videó rögzítése
2. Fotó rögzítése
6. Fájltárolás és média
 Használja a mellékelt USB kábelt az adatátvitelhez. Csatlakoztassa az USB kábelt a
készülékhez, majd a számítógép USB portjába. Válassza ki a használni kívánt
üzemmódot a kamerán: TÁROLÓESZKÖZ / PC KAMERA.
 Tárolóeszköz üzemmódban a kamera, mint egy külső, cserélhető lemez látszik. Ekkor le
tudja menteni a memóriakártyára felvett anyagokat a számítógépére.
 PC Kamera üzemmódban a kamera webkameraként használható (csak Windows
rendszer alatt)
7. Nyelv beállítása
Kapcsolja be a készüléket.
Nyomja meg a
gombot a BEÁLLÍTÁSOK menü eléréséhez. A képernyőn érintse meg a
ikont. Keresse meg a LANGUAGE menüpontot, válassza ki a MAGYAR nyelvet.

SJCAM SJ6 Legend manual HU - 8. oldal

FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE
1. Videó rögzítés
 Kapcsolja be a készüléket a
gombbal. A készülék videó felvételi módban indul el. A bal
felső sarokban a
ikon látható.
 Nyomja meg a
gombot a felvétel elindításához.
 Nyomja meg a
gombot a felvétel leállításához.
2. Fényképkészítés
 Kapcsolja be a készüléket a
gombbal. A készülék videó felvételi módban indul el. Nyomja
meg ismét a
gombot a fénykép készítés üzemmód eléréséhez. A bal felső sarokban a
ikon látható.
 Nyomja meg a
gombot a fotó elkészítéséhez.
3. Felvételek visszajátszása
 Kapcsolja be a készüléket a



gombbal. A készülék videó felvételi módban indul el. nyomja

meg a képernyő bal alsó sarkában található
szimbólumot a videók visszanézéséhez a
galériában.
A fotók visszanézéséhez először lépjen át fotó módba, majd ott koppintson a ► szimbólumra.

4. Autós használat
 Menetrögzítő kameraként való használathoz lépjen a
Beállítások menüben a Power On
Mode-ba, és állítsa be a Car Camera opciót. Ezután a kamera automatikusan autós módban
indul. Biztosítsa a töltés egy megfelelő kapacitású töltővel és egy megfelelő hosszúságú
miniUSB kábellel (nem tartozékok). Az autó beindításakor a kamera automatikusan beindul.
 Ha fejjel lefelé szereli fel (felszerelő konzol nem tartozék) a kamerát, elforgathatja a képet a
Beállítások menüben a Forgatás opcióval.
5. Gyorsmenü
Videó rögzítési módban az alsó sáv
közepére tett koppintással előhívható a
gyorsmenü,
amelyben
gyorsan
választhat a felvételi módok közül.
Videó – Videó felvétel
Videó lapse – gyorsított felvétel
Slow Rec – Lassított felvétel
Kép – Kép
Photo Lapse – Időzített fotó
Szekvencia - Sorozatfelvétel
Videó+Photo – Videó+kép
Car Mode – Autós kamera
Underwater – Víz alatti
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WiFi CSATLAKOZÁS
WiFi okostelefon applikáció rendszerkövetelménye:
 Apple: iOS 7/8 rendszer
 Android: min, Quad-Core négymagos processzor, min. 1 GB RAM
LETÖLTHETŐ APPLIKÁCIÓK (SJCAM ZONE, SJCAM HD):

iOS alkalmazás letöltés

Android alkalmazás letöltés

https://itunes.apple.com/us/app/sjcam-zone/id991679682?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jght.sjcam

Megjegyzés: A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.

A KAMERA ÉS A TELEFON CSATLAKOZÁSA









A készülék beépített Wi-Fi-jét használva Android vagy iOS rendszerű okostelefonokról is
vezérelhetjük az eszközt. A kapcsolódás lépései az alábbiak:
Töltse le és telepítse okostelefonjára az alkalmazást.
Kapcsolja be a kamerát, lépjen film felvételi módba, majd tartsa nyomva az oldalán található
gombot a Wi-Fi bekapcsolásához. A bekapcsolt Wi-Fi-t a kijelzőn megjelenő Wi-Fi ikon
jelzi.
Nyissa meg okostelefonján a Wi-Fi hálózatok listáját, és keresse meg a készülék Wi-Fi
hálózatát (alapértelmezett neve SJ6 LEGENDxxxxxxxxxxxx).
Adja meg a hálózati jelszót a csatlakozáshoz (az alapértelmezett jelszó 12345678).
A sikeres csatlakozást követően a kamera visszaáll felvételi módba.
Az okostelefonos alkalmazást használva a készülék képét valós időben* követheti
okostelefonján, illetve vezérelheti a készülék funkcióit és megváltoztathatja a készülék
beállításait is
*Megjegyzés: a minimális késés a telefon kijelzője és a kamera képe között (<1 mp) normális,
és a WiFi hálózati gyorsítótárazása miatt fellépő, a technológiából adódó jelenség.
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A KAMERA ALKALMAZÁS RÖVID BEMUTATÁSA (ANDROID)
A fenti műveletsor elvégzése után nyissa meg a korábban feltelepített alkalmazást, majd koppintson
a CONNECT YOUR CAMERA feliratra.

Ekkor megkapja a kamera élőképét a telefon kijelzőjén. A jobb felső sarokban a WiFi kapcsolat
minőségét, a kamera akkumulátorának töltöttségi szintjét láthatja, valamint kikapcsolhatja a
kamerát. Az élőkép menüből válthatja az üzemmódot és indíthatja a felvételt, valamint vissza is
nézheti az elkészült felvételeket.

A BEÁLLÍTÁSOK menüben beállathatja a felvétel felbontását, az audio felvételt, a fehéregyensúlyt,
a ciklikus felvételkészítést, valamint át is írhatja a WiFi beállításokat.
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BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

Felbontás

Körkörös felvétel
FOV – Field of View
(Látómező)
WDR (Nagy
dinamikatartományú kép)
GyroSensor
(Giroszkópos stabilizáció)
Hang

4K / 24fps
2K / 30 fps
1080P / 60 fps
1080P / 30 fps
1080 / 30 fps 4:3
720p / 120 fps
720p / 60 fps
720p / 30 fps
VGA
Ki
3 Min
5 Min
10 Min
Wide
Middle
Narrow
Ki
Be
Ki
Be
Ki
Be

Hangerő

1-10

Dátumbélyegző

Ki
Be
MP4
MOV
Magas
Közepes
Alacsony
Éles
Normál
Lágy
Auto
Napfény
Felhős
Volfrám
Fénycső
Normál
Fekete-Fehér
Retro
Warm
Cool
+2.0
+5/3
+4/3
+1.0
+2/3
+1/3

Video Fileformat
(Videó fájl formátuma)
Bitrate (tömörítési bitráta)
Élesség

Fehéregyensúly

Színek

Expozíció-korrekció

4K felbontás 24 képkocka / másodperc
2K felbontás 30 képkocka / másodperc
FullHD felbontás 60 képkocka / másodperc
FullHD felbontás 30 képkocka / másodperc
FullHD felbontás 30 képkocka 4:3 képarány
HD felbontás 120 képkocka / másodperc
HD felbontás 60 képkocka / másodperc
HD felbontás 30 képkocka / másodperc
VGA felbontás 640 x 480 240 képkocka
Kikapcsolva
3 perces fájlok készítése
5 perces fájlok készítése
10 perces fájlok készítése
Széles
Közepes
Szűk
Kikapcsolva
Bekapcsolva
Kikapcsolva
Bekapcsolva
Kikapcsolva
Bekapcsolva
Hangerő beállítása 1-10 hangerő fokozat
között
Kikapcsolva
Bekapcsolva
MP4 kódolás
MOV kódolás
Kis tömörítés
Közepes tömörítés
Nagy tömörítés
Éles vonalak
Normál vonalak
Lágy vonalak
Automata beállítás
Napos idő
Felhős idő
Izzó mesterséges világítás
Neon mesterséges világítás
Nornál
Fekete-fehér felvétel
Régi hatású felvétel
Meleg színtónus
Hideg színek
+ 2.0 érték
+5/3 érték
+4/3 érték
+1.0 érték
+2/3 érték
+1/3 érték
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Distortion Correction
(Torzítás-korrekció)

Nyelv

Dátum és idő
Formázás
FPV

Automatikus kikapcsolás
Hangjelzés

+0.0
-1/3
-2/3
-1.0
-4/3
-5/3
-2.0
Ki
Be

+0.0 érték
-1/3 érték
-2/3 érték
-1.0 érték
-4/3 érték
-5/3 érték
-2.0 érték
Kikapcsolva
Bekapcsolva

English
Francais
Espanol
Polski
Deutsch
Italiano
Slovensky
Magyar
Dansk
Nederlands
Türkce
2016 / 01 / 18
09 : 04 : 40
YY / MM / DD
OK
Mégsem
Ki
Be
3 Minutes
5 Minutes
10 Minutes
Ki
Ki
Be

Angol
Francia
Spanyol
Lengyel
Német
Olasz
Szlovén
Magyar
Dán
Holland
Török
Dátum beállítása
Idő beállítása
Formátum: ÉV / HÓ / NAP
Lemez formázása
Visszavonás
Drón mód ki
Drón mód be
3 perc tétlenség után kikapcsolás
5 perc tétlenség után kikapcsolás
10 perc tétlenség után kikapcsolás
Kikapcsolva
Kikapcsolva
Bekapcsolva
30 másodperc tétlenség után a kijelző
kikapcsol
1 perc tétlenség után a kijelző kikapcsol
3 perc tétlenség után a kijelző kikapcsol
5 perc tétlenség után a kijelző kikapcsol
Kikapcsolva
50 Hz
60 Hz
Kijelző képének elforgatása ki
Kijelző képének elforgatása be
Kikapcsolva
Bekapcsolva
Utoljára használt üzemmód
Videó mód
Time lapse gyorsított felvétel
Lassított felvétel
Videó + kép

30 sec
Kijelző Ki

Frekvencia
Forgatás
Logo Watermark
(Vízjel beégetése)
Power On Mode
(bekapcsoláskori üzemmód)

1 Minute
3 Minutes
5 Minutes
Ki
50 Hz
60 Hz
Ki
Be
Ki
Be
Last Mode
Videó
Video lapse
Slow Rec
Videó + Photo
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Gyári beállítások
Verzió

Kép
Photo Lapse
Szekvencia
Autó mód
Underwater
Mégsem
Ok
Model
Version
Date
Firm

Kép készítés
gyorsított képsorozat
Szekvenciális felvétel
Autós üzemmód
Víz alatti üzemmód
Megerősítés
Visszavonás
Aktuális modell
Szoftver verzió
Dátum
Gyártó

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati
útmutatóval kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.
© 2019 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.
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