Tryb wideorejestratora.
Włącza kamerę po
zapłonie

iOS

Android

Car Mode

SEMPLER.PL
SJCAMPOLSKA.PL
Wyprodukowano w Chinach

Importer: KAMAKS Sp. z o.o.

telefonie, połącz się z
siecią kamery (hasło:
12345678).

3 Wejdź w ustawienia WiFI w

Pobierz aplikację:

SJCAM Zone na
telefonie, zaloguj się
lub zarejestruj konto.

2 Uruchom aplikację

Wymiana
Akumulatora

Instalacja
karty MicroSD

Podłączanie
kabla USB-C

Seria szybkich zdjęć
poklatkowych

kamery.

Seria zdjęć
Time-Lapse

Przewiń do góry po więcej opcji
1 Pociągnij zatrzask u dołu

Tryb zdjęć

Slow Motion

Nagrywa w trybie
Slow Motion

2 Otwórz
pokrywę.

Burst Mode

VideoLapse

Nagrywa filmy typu
Time-Lapse

1 Włącz WiFi w telefonie
1 Pociągnij zatrzask na dole
kamery.

PhotoLapse

Video

Nagrywa filmy

jedynie

Aktywny widok menu

POŁĄCZENIE Z
APLIKACJĄ

APLIKACJA

Ładowanie
indukcyjne

Łączy tryby VideoLapse
oraz PhotoLapse

Video/photo

"Połącz z kamerą"

4 W aplikacji użyj opcji

Photo

+
Podstawowe czynności
2 Otwórz pokrywę.

SJ9/4000X

INSTRUKCJA

1 Przytrzymaj, aby włączyć

2 Puść, gdy pojawi się

logotyp

1 Przesuń zatrzask po
lewej stronie kamery.

seria wodoodporna

Dziękujemy za zakup kamery SJCAM! Wiemy, że już chcesz jej używać,
jednak warto zapoznać się z treścią z instrukcji, aby uniknąć
niepotrzebnych problemów.

1. Produkt jest delikatny, nie upuszczaj go.
2. Unikaj używania przy silnym polu magnetycznym - w
pobliżu silnych magnesów, silników elektrycznych, etc.

Połóż kamerę na
ładowarce indukcyjnej.

2 Podłącz kabel USB-C
do adaptera, laptopa,
etc.

Możesz zamontować kamerę
nieporowatej powierzchni.

USTAWIENIA EKRANU

UWAGA! Tylko w
modelu SJ9 STRIKE

Sczegółowa instrukcja
dostępna na:
SUPPORT.SJCAM.COM
lub po zeskanowaniu kodu.
Ten krótki przewodnik pozwoli Tobie
poznać podstawowe funkcje sprzętu.

Gratulacje! Kupiłeś:

W zależności w jakim trybie
jesteś, wyświetlana zawartośc
będzie się różnić. Wszystkie
opcje będą się pokazywały,
kiedy będziesz przesuwać listę
w dół ekranu. Możesz zmienić
tryb wyświetlania na tekstowy,
wchodząc w ustawienia,
wybierając tryb "Classic".

Użyj specjalnego uchwytu z zestawu.

TRYBY
PRACY

MONTAŻ NA
KASKU

3 Włóż kartę.

3 Wybierz tryb na ekranie

Minimalne wymogi
dla kart MicroSD:

4 Naciśnij migawkę, aby
zrobić zdjęcie lub zacząć
nagrywanie.

3. Nie pozostawiaj kamery w wysokich temperaturach. W
kamerze znajduje się delikatna elektronika i optyka.
4.Pomimo, że produkt jest wodoodporny, zanim zanurzysz
produkt w wodzie, upewnij się, że wszystkie zatrzaski i
zaślepki są na swoich miejsach.
5. Baterie przechowuj zawsze w suchym i chłodnym
otoczeniu.
6. Aby uniknać uszkodzeń akumulatora, unikaj długich cykli
ładowania (np. cały dzień w ładowarce).

3 Wymień

akumulator.

Kamery nie należy wyrzucać do śmietnika. Należy ją
zutylizować w przeznaczonym do tego punkcie!

I nstrukcja obsłu gi

