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Az SJCAM egy jól ismert testkamera-márka, amelyet Shenzhen hozott létre, Zhencheng
Technology Co., Ltd. 2010-ben. Különféle professzionális és kiváló minőségű video- és
képalkotó termékek készültek.
A testkamerák/rendészeti eszközök piacán az SJCAM mindig is vezető pozícióban volt, és
termékeit több, mint 40 országban és régióban árulják szerte a világon.
A piaci befolyás még mindig növekszik. Az SJCAM teljesíti a minőség iránti elkötelezettségét
az ügyfelek számára, átfogó értékesítés utáni garanciarendszerrel.
Elkötelezettek vagyunk a felhasználói élmény folyamatos fejlesztésére világszerte, biztosítva
felhasználókat a legjobb minőségű szolgáltatással.
A vállalat munkája a legjobb fogyasztói elégedettséget eredményezte.
Felhasználóink visszajelzései kiemelkedő fontosságú, elsődleges szempont.
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I.

Eszköz ismertetése
1. Kezelőszervek

1. Rögzítőpánt lyuk 2. Fő tartó lyuk 3. 1/4 anya 4. Záró csat 5. Tápellátás port
6. Infravörös fény 7. Fényérzékelő 8. Mikrofon 9. LED fényjelző 10. Webkamera
11. Fő szenzor 12. Mellék szenzor

Akkumulátor

13. Képernyő 14. Fotó gomb 15. Videó gomb 16. Fel gomb 17. Balra gomb 18. OK gomb
19. Jobbra gomb 20. Le gomb 21. Menü gomb 22. Visszajátszás gomb 23. Hangszóró
24. Állítható kapcsoló (Ki/Beállítás/Be) 25. SD kártya nyílás 26. USB csatlakozó
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2. Installáció

Fixálja a kamerát egy szíjjal a tárgyhoz (pl. fa)

A kamera érzékelési tartománya 55°

A kamera érzékelési távolsága
kb. 12 méter
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3. Applikáció

Szkennelje be a fenti QR kódot, hogy letölthesse a „Catch Cam” applikációt.

4. Bekapcsolás
1. Ki (OFF) / kikapcsolás
2. Beállítás (SETUP) / beállítások, manuális felvétel, visszajátszás
3. Be (ON) / bekapcsolás, automatikus rögzítés
A megfelelő működéshez manuálisan szükséges a 3 pozíciót
beállítania

Jelzőfény

Be (ON): WiFi bekapcsolás
Ki (OFF): WiFi kikapcsolás
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II. Használat
1. Wi-Fi
Kamera Wi-Fi ki/bekapcsolás
Állítsa a kapcsolót a Beállítás (SETUP) pozícióba. Miután a kamera bekapcsolt, nyomja meg
egyszer a Fel gombot a WiFi bekapcsolásához. Miután bekapcsolt a WiFi, a WiFi neve és
jelszava ki lesz jelezve a képernyőn. Telefonját csatlakoztathatja a képernyőn megjelent WiFihez a jelszó megadása után. A WiFi kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a Fel gombot.
Kamera Wi-Fi ki/bekapcsolás távvezérlővel
Ha a kamera a Beállítás (SETUP), vagy a Be (ON) pozícióban van, a távvezérlővel gyorsan és
egyszerűen ki/be tudja kapcsolni a WiFi-t. Nyomja meg a távvezérlőn a Be (ON) gombot, hogy
bekapcsolja a WiFi-t, majd a Ki (OFF) gombot a kikapcsoláshoz.
Wi-Fi név: M50-XXXXXXXXXXXX
Wi-Fi jelszó: 12345678

2. Automatikus Fotó
Ha a kamera kapcsolója a Be (ON) pozícióba van állítva, az állat elhaladásakor automatikusan
készíteni fog egy fényképet.

3. Automatikus Videó
A kapcsolót állítsa a Beállítás (SETUP) pozícióba, nyomja meg a Menü gombot, hogy a
kamera belépjen az általános beállításokba. Lépjen be a rögzítési mód menüjébe (shooting
mode) úgy, hogy megnyomja a Fel/Le gombot, majd az OK gombot. Ezután nyomja meg a Le
gombot, hogy kiválassza a videórögzítési (recording) módot, majd az OK gombbal fogadja el.
Nyomja meg a Menü gombot, hogy kilépjen a beállításokból, majd állítsa át a kapcsolón Be
(ON) pozícióba. Az állat elhaladásakor az eszköz automatikusan elindítja a rögzítést.

4. Automatikus Fotó + Videó funkció
A fentiek szerint lépjen be a rögzítési mód menüjébe (shooting mode), majd válassza ki a
fotó és videó (photo + video) módot, majd nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a Menü
gombot, hogy kilépjen a beállításokból, majd állítsa át a kapcsolón Be (ON) pozícióba. Az állat
elhaladásakor az eszköz automatikusan elindítja a rögzítést és a fényképkészítést.
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5. Manuális Fotó
A kapcsolót állítsa a Beállítás (SETUP) pozícióba (1-es kép), majd a kamera bekapcsolása után
nyomja meg a Fotó gombot (2-es kép), hogy belépjen a kamera előnézetébe. Nyomja meg a
Fotó gombot a kép elkészítéséhez.

6. Manuális videó
A kapcsolót állítsa a Beállítás (SETUP) pozícióba (1-es kép), majd a kamera bekapcsolása után
nyomja meg a Videó gombot (3-as kép), hogy belépjen a kamera előnézetébe. Nyomja meg a
Videó gombot a rögzítés megkezdéséhez.

7. Beállítások
A kapcsolót állítsa a Beállítás (SETUP) pozícióba (1-es kép), majd a kamera bekapcsolása után
nyomja meg a Menü gombot (4-es kép), hogy belépjen az általános beállításokba. A Fel, Le,
OK gombok megnyomásaival választhat és fogadhat el menübeállításokat. A sikeres
beállítások után a Menü gombbal léphet ki.
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8. Általános beállítások menü
-Mód (Mode): Fotó (Photo) / Videó (Video) / Fotó + Videó (Photo + Video)
-PIR (mozgásérzékelés) intervallum: 00:05 ~ 59:59
-Oldalsó PIR beállítás (Side PIR Setup): Ki / Be (Off / On)
-PIR érzékenység (Sensitivity): Erős (High) / Közepes (Medium) / Gyenge (Low)
-Time-lapse rögzítés: 05mp~23ó59p59mp
-Infravörös LED: Automatikus (Automatic) / Legjobb (Best) / Gazdaságos (Economy)
-Monitorozás (Monitoring): Ki / Be (Off / On)

9. Fotó beállítások
A 7-es pontban leírtak szerint állíthatja be a Fotó beállításokat.
-Fotó felbontás (Resolution): 24M / 20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M / 2M
-Készített fényképek száma (Number of shots): 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
-Záridő (Shutter speed): 1/15, 1/20, 1/30

10. Videó Beállítások
A 7-es pontban leírtak szerint állíthatja be a Videó beállításokat.
-Videó felbontás (Resolution): 1296P / 1080P / 720P / 480P / 360P
-Rögzítési idő (Recording Time): 5~180 másodperc
-Audiofelvétel (Recording Audio): Ki / Be (Off / On)
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11. Rendszerbeállítások
A 7-es pontban leírtak szerint juthat el a rendszerbeállításokba és állíthatja be a kívánt
értékeket.
-Nyelv (Language): Angol / Francia / Spanyol / Portugál / Német / Olasz / Kínai / Orosz /
Japán
-Alapbeállítások (Default settings): Vissza / Elfogadás (Cancel / Confirm)
-Formázás (Format): Vissza / Elfogadás (Cancel / Confirm)
-Dátum és Idő (Date / Time): ÉÉ / HH / NN , HH / NN / ÉÉ , NN / HH /ÉÉ
-Idő formátum (Time format): 12Ó / 24Ó (12H / 24H)
-Adatcímke: Ki / Be (Off / On)
-Gomb hang: Ki / Be (Off / On)
-Kamera név (Camera name): A~Z, a~z, 0~9
-Jelszó beállítások (Password settings): Ki / Be (Off / On) , A~Z, a~z, 0~9
-Távvezérlés: Ki / Be (Off / On)
-Wi-Fi név (Wi-Fi name): Ki / Be (Off / On) , A~Z, a~z, 0~9
-Wi-Fi jelszó (Wi-Fi password): A~Z, a~z, 0~9 (alapértelmezetten: 12345678)
-Wi-Fi automatikus kikapcsolása (turn off automatically): 1 perc / 2 perc / 3 perc
-Háttérvilágítás (Backlight): Ki / 1 perc / 3 perc / 5 perc

12. Visszajátszás
Állítsa a kapcsolót a Beállítás pozícióba (SETUP), majd nyomja meg a REPLAY gombot (5-ös
kép), miután a kamera bekapcsolt. Miután belépett, a Fel, Le gombokkal válogathat a fájlok
között. Az OK gomb megnyomásával elindíthatja, majd megállíthatja a kiválasztott fájlt. A
REPLAY gomb megnyomásával kiléphet a visszajátszás menüjéből.
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III. GYIK
Nem kapcsol be az eszköz és nem reagál semmire:
-Cserélje ki az elemeket
-Ha nem oldódott meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával.

Az eszköz nem tud automatikusan fotókat/videókat készíteni:
-Vizsgálja meg, hogy az állítható kapcsoló a Be (ON) álláson áll-e.

Hány státusza van a fényjelzőnek?:
-Piros színnel villog a fényjelző: a fő szenzor mozgást érzékelt (PIR: 0-1)
-Kék színnel villog a fényjelző: a mellék szenzor mozgást érzékelt (PIR: 1-1)
-Lila színnel villog a fényjelző: a fő és a mellék szenzor mozgást érzékelt

Óvja az eszközt minden sérüléstől, így elkerülve annak bármilyen műszaki meghibásodását.
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IV. Biztonsági figyelmeztetések
Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben:
1. A termék lítium akkumulátort használ, tehát ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt
láng vagy hő hatásának. Továbbá ne tartsa huzamosabb ideig magas páratartalmú,
vagy poros helyen. Ha hosszabb ideig nem volt használva az eszköz, először töltse fel
használat előtt.
2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek
kicserélésével.
3. Ne tegye közel erős mágneses területhez (pl. TV, hangszóró stb.) az eszközt és az SD
kártyát sem.
4. Kizárólag márkás micro SD kártyát használjon a készülékhez, a felvételek lehető
legbiztosabb rögzítése érdekében.
5. Ne helyezze instabil helyre (pl. instabil polc), óvja a rázkódástól, leejtéstől, ütődéstől.
6. Kizárólag a mellékelt kábellel töltse az eszközt. Ha töltés közben erős szagot, erős
túlmelegedést, vagy füstöt érzékel, azonnal válassza le a hálózatról.
7. Ne adja kisgyermek kezébe, illetve ne engedje, hogy különösen töltés, illetve
fájlmásolás alatt hozzáérjen.
8. Felvételeiről mindig készítsen biztonsági másolatot.
9. A termék vízbemerítés, illetve hosszas vízzel történő érintkezés ellen nem védett.
10. Mindig biztosan rögzítse az eszközt, a készülék és használója sérülésének elkerülése
érdekében.
11. Használaton kívül minden tartozékát, így a kábeleket is helyezze el úgy, hogy azokat
sérülés ne érhessen, illetve töltés után az adaptert húzza ki az aljzatból.
12. A kijelzőt fokozott óvatossággal kezelje. Puha, sima felületű ruhaanyaggal próbálja a
szennyeződéseket eltávolítani. Ha tisztítófolyadékot használ, azt ne közvetlenül a
felületre, hanem a törlőkendőre öntse. A készülék kijelzőjét kivéve, a külső
felületeket egy nedves ruhával is megtisztíthatja.
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V. Tartozékok

Vadkamera

Távvezérlő

Szíj

USB töltőkábel

Tartó

Használati útmutató

(külön vásárolható)
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VI. Paraméterek
Modell
Chipset
Szenzor
Látószög
Képformátum
Videóformátum
Videófelbontás
Képfelbontás
Apertúra
Hőérzékelési távolság
Kijelző
Hang
Wi-Fi
Távvezérlés
Tárhely
Akkumulátor
Mikrofon
Infra LED-ek
USB csatlakozó
Hőmérsékleti korlátok
Méret
Vízállóság
Letölthető app.
Nyelv

M50
NT96658
GC4653
60°
JPG
MP4 (H.264)
1296p 30fps; 1080p 30fps; 720p 30fps; WVGA 30fps; VGA 30fps
24M, 20M, 16M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M
F1.6
12m
2.33”
Beépített hangszóró
2.4GHz
Igen (nem tartozék)
Max. 128GB micro SD kártya (c10)
8db AA
Beépített
38db
USB Type-C
-10 – 50 C°
134 x 96 x 74 mm
IPX5
Catch Cam
Angol, Francia, Spanyol, Portugál, Német, Olasz, Kínai, Orosz, Japán

Gyártó:
Shenzhen Hongfeng Century Technology Co. Ltd. 3/F, Building C, NO.2 ,Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, China (Post Code: 518129) www.sjcam.com
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.
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