
Děkujeme, že jste si pořídili kameru SJ5000 Camera. Přečtěte si pozorně tento manuál před použitím 

kamery, abyste se seznámili s jejím ovládáním a mohli zaznamenat vzrušující momenty svého života. 

 

Varování 
1. Chraňte kameru před pádem 

2. Nevystavujte kameru silnému magnetickému poli, jakým působí magnety nebo elektrické 

motory, ani působení rádiového signálu. Tyto jevy mohou mít vliv na funkčnost produktu i 

kvalitu zvukového a obrazového výstupu. 

3. Nevystavujte kameru vysokým teplotám a přímému slunečnímu světlu. 

4. Používejte kvalitní značkové paměťové karty. U neznačkových produktů není zaručena plná 

funkčnost. 

5. Nevystavujte paměťovou kartu silnému magnetickému poli, aby nedošlo ke ztrátě dat. 

6. Pokud si při nabíjení všimnete přehřívání, kouře nebo nepříjemného zápachu, okamžitě 

odpojte zařízení, abyste zabránili vzplanutí. 

7. Při nabíjení udržujte kameru mimo dosah dětí, abyste zabránili jejich úrazu elektrickým 

proudem. 

8. Udržujte kameru v suchém chladném prostředí bez prachu. 

Vlastnosti produktu 
 Voděodolné pouzdro umožňující filmování vodních sportů. Jeho odolnost je zaručena do 30 

m hloubky. 

 2“ LCD displej 

 Snadno vyjímatelná baterie 

 Nahrávání v držáku do auta 

 14MPx snímač Panasonic MN34110PA 

 170o zorný úhel 

 HDMI HD výstup 

 Webová kamera 



 Podpora pro paměťové karty do kapacity 32GB 

 Několik formátů nahrávání: 1080p, 720p, WVGA 

 Nahrávání do formátu MOV 

 Několik režimů focení: Single shot, Snapper 

 Šifrování videa 

 Miniaturní rozměry, více barevných variant 

Instrukce k ovládání 
1. Vložení microSD karty 

Používejte kvalitní značkové paměťové karty. U neznačkových produktů není 

zaručena plná funkčnost. 

2. Manipulace s baterií 

a. Zmáčkněte kryt baterie, aby se otevřel 

b. Vložte baterii podle indikátorů polarity +/- podle symbolů na kameře 

c. K vyjmutí baterie stiskněte její kryt 

3. Nabíjení 

a. Kameru je možné nabíjet ze zásuvky i počítače 

b. Pro nabíjení v autě je třeba speciální konektor nabíječky 

c. SJ5000 WIFI dokáže natáčet video i při nabíjení (přepněte se v „Menu“ do módu 

„Vehicle-mounted“) 

d. Kameru je možné nabíjet i vypnutou 

4. Nahrávání videa v autě 

a. Najděte v menu položku nahrávání v autě a aktivujte ji (kamera začne automaticky a 

opakovaně natáčet video) 

b. Zapojte kameru do držáku do auta a dojde k jejímu automatickému zapnutí, stejně 

tak při odpojení se automaticky vypne 

5. Vypnutí a zapnutí 

a. Podržte 3 až 5 vteřin tlačítko zapínání 

b. Zapínejte a vypínejte kameru ovládáním displeje 

6. Přepínání režimů 

K přepínání režimů natáčení videa / fotoaparátu / přehrávání / menu slouží stisk 

tlačítka „Power On-Off“. Zvolený režim bude signalizován ikonou. 

7. Nahrávání videa a konfigurace nastavení 

a. Nahrávání videa 

Přepněte se do režimu nahrávání videa, který bude signalizován ikonou kamery 

v levém horním rohu displeje. Zmáčkněte OK k nahrávání a ikona začne blikat. Při 

dalším stisku OK dojde k zastavení nahrávání, ikona kamery zmizí 

b. Focení a nastavení 

Přepněte se do režimu fotoaparátu, který bude signalizován ikonou fotoaparátu 

v levém horním rohu displeje. Stiskem OK vytvoříte snímek 

Fotografická schémata: jeden snímek / časová spoušť (3/5/10 vteřin) / kontinuální 

snímání 

8. Wi-Fi připojení 



a. Toto zařízení je možné propojit s mobilním telefonem s Androidem nebo iOS nebo 

počítačem prostřednictvím Wi-Fi následujícími kroky: 

Nainstalujte SJCAM HD software na svůj telefon nebo počítač (aplikaci lze stáhnout 

z Google Play v případě Androidu a AppStore v případě iOS) 

Po zapnutí zmáčkněte tlačítko WIFI na kameře, objeví se ikona Wi-Fi na displeji 

Povolte Wi-Fi na mobilním telefonu nebo počítači a najděte síť s názvem SJ5000 WIFI, 

přednastavené heslo je „12345678“ 

Po připojení Wi-Fi se na displeji objeví WIFI Connection Ready 

Po spuštění SJCAM HD se zobrazí náhled z kamery v reálném čase, kameru je možné 

prostřednictvím aplikace ovládat. Funkce aplikace se mohou lišit v závislosti na jejích 

aktualizacích 

9. Změna hesla Wi-Fi 

Zapněte kameru a vstupte do menu nastavení Wi-Fi, kde můžete nadefinovat nové 

heslo Wi-Fi 

10. Ukládání souborů a přehrávání 

a. Po ukončení nahrávání můžete soubory přenést prostřednictvím USB kabelu nebo 

můžete vyjmout microSD kartu a číst z ní data prostřednictvím čtečky paměťových 

karet. 

Specifikace se mohou měnit v závislosti na aktualizacích. Považujte aktuální produkt za výchozí 

podobu. 

LCD 2.0 TFT LCD 

Pixely 14MPx (Panasonic MN34110PA) 

Čočky 170o A+ HD širokoúhlé čočky 

Jazykové volby Angličtina, němčina, francouzština, španělština, 
italština, portugalština, tradiční čínština, 
zjednodušená čínština, japonština, ruština. 

Rozlišení nahrávaného videa 1080p (1920*1080) 30FPS 
720p (1280*720) 60FPS 
720p (1280*720) 30FPS 
WVGA (640*480) 60FPS 

Formáty videa MOV 

Formáty komprimovaného videa H.264 

Rozlišení fotografií 14MPx/12MPx/8MPx/5MPx/3MPx 

Úložiště MicroSD 

Fotografická schémata jeden snímek / časová spoušť (3/5/10 vteřin) / 
kontinuální snímání 

Frekvence optického zdroje 50Hz/60Hz 

USB rozhraní USB 2.0 

Napájecí rozhraní 5V1A 

Kapacita baterie 900mAh 

Doba nahrávání se zapnutou Wi-Fi Přibližně 1080p/70 minut 

Doba nahrávání s vypnutou Wi-Fi Přibližně 1080p/90 minut 

Doba nabíjení Přibližně 3 hodiny 

Operační systém Windows XP nebo vyšší, Mac OS 

Rozměry 25,2*61,2*42,7 

Hmotnost 74 g 



 


