SJCAM SJ4000/SJ4000 WiFi
Opozorilo
1. Visoko precizna naprava zato jo varujte pred padci, udarci in poškodbami
2. Ne izpostavljajte je močnemu magnetnemu polju in bližini električnih motorjev. Izogibajte se
močnih radijskih valov. Močna magnetna polja lahko povzročijo odpoved naprave ali okvaro
zvočnih in video zapisov.
3. Ne izpostavljate naprave direktnemu soncu in visokim temperaturam.
4. Uporabljate preverjene Mikro SD kartice.
5. Mikro SD kartice ne izpostavljajte močnemu magnetnemu polju ker lahko s tem izgubite
zapisane podatke.
6. V primeru pregrevanja, dima ali neprijetnega vonja med polnjenjem takoj izklopite napravo iz
napajanja.
7. Med polnjenjem naprave naj le ta ne bo v dosegu otrok.
8. napravo hranite v suhem, hladnem in čistem okolju.

Predgovor
Naprava je visoko tehnološki produkt za video snemanje prilagojena zahtevam trga. Vsebuje veliko
tehnoloških funkcionalnosti med drugim video snemanje, fotografiranje, avdio snemanje, video
prikaz in zamenljivo baterijo kar zagotavlja različne možnosti uporabe kot kot npr. zapis vožnje vozila,
fotografiranje, uporabo pri športnih aktivnostih, varovanje objektov, potapljanje itd. Omogoča vam
snemanje vedno in povsod. Pri izdelavi so uporabljeni različni patenti.

Funkcije














Vodoodporno ohišje, ki omogoča odlične posnetke vodnih športov. Vodoodporna do globine
30m.
Visoko ločljivi zaslon za prikaz video posnetkov
Odstranljiva baterija, ki je lahko zamenljiva in na ta način lahko enostavno podaljšate
avtonomijo kamere.
Snemanje med polnjenjem.
Snemanje s pomočjo baterije
12 M točk HD, široko kotni objektiv
HDMI HD izhod
Spletna kamera
Podpira spominsko kartico do 32GB
Različni formati snemanja: 1080P, 720P, WVGA
Zapis v MOV formatu
Različni načini fotografiranja: Posamezni posnetek, Zaporedje posnetkov
Video enkripcija

Načini montaže

1. Vstavljanje Mikro SD kartice
Opozorilo: uporabljajte kartice priznanih proizvajalcev. Pred uporabo kartico formatirajte na
osebnem računalniku.
2. Vstavljanje in odstranitev baterije
a. Pritisnite zatič pokrova baterije in ga odprite
b. Vstavite baterijo s pravilno obrnjenimi napajalnimi kontakti +/- in pri tem upoštevajte
oznake na bateriji in ohišju.
c. Odstranjevanje baterije: Odprite pokrov in odstranite baterijo
3. Polnjenje
a. Napravo lahko polnite s priklopom na osebni računalnik ali pa direktno z
napajalnikom.
b. V avtomobilu jo lahko polnite s avtomobilskim polnilcem (ni priložen).
c. Naprava lahko snema tudi med polnjenjem (v meniju preklopite na način Avto).
d. Napravo je mogoče polniti tudi ko je izklopljena.
4. Vklop in izklop
a. Pritisnite in držite tipko za vklop za 3-5 sekund za vklop ali izklop.
b. Vklopite ali izklopite napravo z vklopom ali izklopom zaslona
5. Meni
Preklopite med video snemanje/fotografiranje/predvajanje/ meni s pritiskom na tipko za
Vklop/Izklop.
Snemalni način

Foto način

Simboli načina so prikazani na zgornjem delu ekrana.
6. Video snemanje in nastavitve
Preklopite na video način. Pritisnite OK za začetek snemanja. Ikona na zaslonu utripa.
Ponovno pritisnite OK za konec snemanja. Ikona za snemanje ni vidna.
7. Fotografiranje in nastavitve
Vklopite napravo in preklopite na Foto način. Za zaslonu je vidna ikona Foto načina. Pritisnite
OK za fotografiranje. Načini fotografiranja: Posamezna fotografija/Samosprožilec
(2s/5s/10s)/Neprekinjeno fotografiranja.
8. Shranjevanje datotek in predvajanje
Po zaključenemu snemanju s pomočjo USB kabla povežite napravo z osebnim računalnikom in
prenesite datoteke na računalnik. Prav tako lahko odstranite Mikro SD kartico in jo s pomočjo
pretvornika vstavite v osebni računalnik in prenesete datoteke.

9. WiFi povezava
a. Napravo lahko povežete z mobilno napravo, ki uporablja operacijski sistem Android
ali iOS. Lahko jo povežete tudi z osebnim računalnikom.
b. S spletne trgovine Google Trgovina prenesite program iSmart DV. Inštalirajte ga na
vašo mobilno napravo.

c.
d.
e.
f.
g.

Po vklopu naprave pritisnite tipko WiFi. Na zaslonu se prikaže ikona WiFi.
Na mobilni napravi vključite iskanje WiFi točke in poiščite Sports Cam 8.
Za povezavo vnesite geslo 1234567890.
Po uspešni povezavi se na zaslonu prikaže WiFi povezan.
S pomočjo aplikacije na mobilni napravi lahko na zaslonu vidite sliko v realnem času
in upravljate športno kamero.

Tehnični podatki
Baterija:

900MAH

Chipset:

Novatek NTK96655

Čas snemanja:

1080P/ približno 70 minut

Dimenzije:

59.27 x 41.13 x 29.28 mm

HDMI izhod:

HDMI tip "B" MikroHDMI

Kamera:

12M / 8M / 5M

Komprimirani video format:

H.264

Način fotografiranja:

Enojni posnetek, zaporedni posnetki, časovni zamik (2s/5s/10s)

Objektiv:

170°A+ HD širokokotna leča, 6G leča

Operacijski sistem:

Windows XP/Win7/Mac os

Senzor slike:

Aptina AR0330

Spominska kartica:

microSD kartica (max. 32GB)

USB:

2.0

Video format

MOV

Video ločljivost
Vrsta zaslona:

1080P (1920*1080 ) 30FPS; 720P (1280*720) 60FPS; VGA (
848*480) 60FPS; QVGA (640*480) 60FPS
1,5” LTPS LCD

Baterija:

900MAH

Chipset:

Novatek NTK96655

Čas snemanja:

1080P/ približno 70 minut

Dimenzije:

59.27 x 41.13 x 29.28 mm

HDMI izhod:

HDMI tip "B" MikroHDMI

Kamera:

12M / 8M / 5M

Komprimirani video format:

H.264

Način fotografiranja:

Enojni posnetek, zaporedni posnetki, časovni zamik (2s/5s/10s)

Objektiv:

170°A+ HD širokokotna leča, 6G leča

Operacijski sistem:

Windows XP/Win7/Mac os

Senzor slike:

Aptina AR0330

Opozorilo: Specifikacije se zaradi izboljšav ali nadgradenj lahko spremenijo brez predhodne najave.

DOBAVITELJ - UVOZNIK : WayteQ Rado Gladek s.p., Ljubljanska cesta 13D, 1236 Trzin, tel: (081) 614888
PROIZVAJALEC: Označen na embalaži ali na izdelku

PRODAJALEC:

ŽIG IN PODPIS:

NAZIV BLAGA: ______________________________________________________________________________________________________________________________
DATUM IZROČITVE: _________________________________________________________________________________________________________________________
ŠT. RAČUNA:_______________________________________________________________________________________________________________________________
GARANCIJA VELJA SAMO OB PREDLOŽITVI ORIGINALNEGA RAČUNA ali GARANCIJSKEGA LISTA !
GARANCIJO UVELJAVLJATE NA PRODAJNEM MESTU, KJER STE BLAGO KUPILI ALI NA SEDEŽU DOBAVITELJA-DISTRIBUTERJA !
Dobavitelj - Distributer prevzema v garancijskem roku za izdelek naslednje obveznosti:
Garancijski Pogoji :
1. Garancijo uveljavite na prodajnem mestu, kjer ste izdelek kupili ali v pri WayteQ Rado Gladek s.p.
2. Garancijski rok prične teči z dnevom izročitve in velja 1 leto (12 mesecev).
3. Dobavitelj-Distributer jamči za kakovost in brezhibno delovanje v garancijskem roku,v katerem bo na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na izdelku zaradi
tovarniške napake v materialu ali izdelavi. Zagotovljen je servis in nadomestni deli še 3 leta po preteku garancije.
4. Če traja popravilo v garancijskem roku več kot 10 dni od dneva prijave okvare, se garancijski rok podaljša za toliko, kot je trajalo popravilo.
5. Če blago ni popravljeno v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva nov izdelek ali povračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara na izdelku nastala zaradi popravila v nepooblaščeni delavnici,vgrajevanja neprimernih delov ali predelave, neupoštevanja navodil o
uporabi, mehanskih poškodb ali višje sile (udar strele, prenapetosti v omrežju, poplava, požar, ipd).
7. Naravna obraba izdelka je izključena iz garancijske obveznosti.
8. Garancija ne velja v primeru poškodb zaradi neprimerne uporabe ali preobremenitve.
9. Seznam pooblaščenih servisov: WayteQ Rado Gladek s.p., Ljubljanska cesta 13D, 1236 Trzin, tel: (081) 614888
10. Garancija velja na območju Republike Slovenije.
11. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

POMEMBNO OBVESTILO
Pred uporabo izdelka podrobno preberite navodila.
Za vsa dodatna vprašanja glede varne uporabe izdelka povprašajte distributerja pred prvo uporabo izdelka !
Zaradi varnostnih, zakonskih in garancijskih razlogov predelava in/ali sprememba izdelka nista dovoljeni .
Zaradi varnostnih, zakonskih in garancijskih razlogov lahko izdelek uporabljate izključno za namen in v obsegu, ki je
predviden s strani proizvajalca.

OBVESTILO O RAVNANJU Z IZDELKOM PO KONCU NJEGOVE UPORABE
Kupce obveščamo, da je podjetje WayteQ Rado Gladek s.p. vključeno v sistem ravnanja z odpadno elektronsko opremo (OEEO) in
odpadnimi baterijami in akumulatorji (OBA) družbe Interseroh d.o.o. Seznam zbirnih mest se nahaja pri distributerju, kateremu lahko
odpadno električno in elektronsko opremo ter izrabljene baterije in akumulatorje tudi oddate. Stare, pokvarjene in odpadne električne
aparate in baterije ter akumulatorje lahko brezplačno oddate tudi najbližjemu izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki – komunalno
podjetje.

ODSTRANITEV ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
(OEEO) V SKLADU Z DIREKTIVO ES
Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z
drugimi gospodinjskimi odpadki – odstranitev tega izdelka med gospodinjske odpadke je prepovedana. Izdelek mora biti
odstranjen skladno z direktivo ES in lokalnimi predpisi, ki predpisujejo postopek odstranjevanja odpadne električne in
elektronske opreme (OEEO). Vaša dolžnost je, da izrabljeno električno in elektronsko opremo predate v odstranitev na
posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost
prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Vašo odpadno električno in elektronsko opremo lahko
brezplačno oddate tudi distributerju neposredno ob nabavi nove električne oziroma elektronske opreme. S tem izpolnjujete zakonske
dolžnosti in opravite vaš prispevek k varstvu okolja. Ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme preprečuje
negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega
odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala iz katerega je slednji izdelan in s tem prihranek energije in
surovin. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni
mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste opremo kupili.

