
Käyttöohje 

 

SJ4000 HD action-kamera on suunniteltu käyttäjän tarpeita ja markkinatrendejä seuraten. 

Kamerassa on laajat toiminnot mukaan lukien digitaalisen HD-videon ja äänen nauhoitus, sekä 

kuvien tallennus. Irrotettava akku, vesitiivis kotelo ja muut mukana tulevat varusteet tekevät 

SJ4000 -kamerasta täydellisen urheilu-, moottoripyöräily- sekä autokamerakäyttöön ja antaa sinulle 

mahdollisuuden kuvata mitä tahansa ja missä tahansa. 

 

Ole hyvä ja lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kameran käyttöönottoa. 

 

Turvallisuusohjeet 

 

1. Noudata varovaisuutta tuotteen käytössä, äläkä pudota sitä 

2. Älä altista kameraa voimakkaille magneettisille esineille, kuten magneeteille tai 

sähkömoottoreille. Vältä tuotteen altistamista voimakkaille radio-aalloille. Vahvat 

magneettikentät saattavat aiheuttaa tuotteen hajoamisen tai kuvien / videoiden / äänien 

vahingoittumisen 

3. Älä koskaan jätä tuotetta altistetuksi korkeaan lämpötilaan tai suoraan auringonvaloon 

4. Valitsethan brändätyn MicroSD -kortin. Brändäämättömien korttien toimintaa ei taata 

5. Älä aseta MicroSD -korttia lähelle voimakkaasti magneettisia esineitä datan häviämisen 

välttämiseksi 

6. Kameraa ladattaessa mahdollisen ylikuumenemisen, savuamisen tai epämiellyttävän hajun 

ilmetessä irrota laturi välittömästi tulipaloriskin ehkäisemiseksi 

7. Pidä tuote lasten ulottumattomissa latauksen aikana. Virtakaapeli voi aiheuttaa lasten 

vahingollisen tukehtumisen tai sähköiskun 

8. Säilytä laitetta viileässä, kuivassa ja pölyttömässä tilassa 

 

Ethän heitä tuotetta tai sen akkua tavalliseen roskakoriin, vaan vie se oikeaan kierrätyspisteeseen. 

 

 



Ominaisuudet 

    

Piiri  Novatek 96650   

Näyttö  LCD TFT 2.0"   

Linssi  170° HD laajakulma   

 

Kielet  Englanti | Saksa | Ranska  

  | Espanja | Portugali |   

  Italia | Kiina | Japani |   

  Venäjä | Puola | Korea |  

  Heprea  | Suomi | Ruotsi  

  

Videon MOV     

formaatti 

Videon 1080P (1920*1080) 30fps  

resoluutio 720P (1280*720) 60fps  

  VGA (848*480) 60fps  

  QVGA (640*480) 60fps  

 

Pakattu     

video-  H.264  

formaatti 

   

Kuvien JPG     

formaatti 

Kuvien 12 MP | 10 MP | 8 MP | 5  

resoluutio MP | 3 MP | 2 MHD | 1.3  

  MP | VGA    

Tallennus- MicroSD max. 32GB   

formaatti 

 

Taajuus 50Hz | 60Hz    

Liitännät MicroUSB 2.0 | MicroHDMI   

Virtalähde 5V/1A      

Akku  900mAh irrotettava   

Akkukesto 1080p | 70 minuuttia   

Latausaika 3 tuntia    

WiFi  Ei     

Gyro-   Ei     

kuvanvakain 

Käyttöjärjes- Windows XP (service   

telmätuki pack 2) tai uudempi |   

  Mac OS X 10.4.1 tai    

  uudempi    

 

Mitat  29.8x59.2x41mm  



Kuva 

 

  

 

    Laukaisin Merkkivalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rullauspainike 

 

 

 

Rullauspainike 

 

 

 

 

 Kaiutin 

 

 

 

 

 

     Virtapainike ja tilan-      Linssi 

     Vaihtopainike 

 

Pakkauksen sisältö 

 

1 x SJCAM SJ4000 HD action-kamera  

1 x Vedenkestävä kotelo 

1 x Putkikiinnike 

2 x Kypäräkiinnike (remmi kiristyksellä) 

1 x Takakansi koteloon (ei vedenkestävä, ääntä varten) 

1 x Kiinnike klipsulla  

2 x Erilainen jalusta 

3 x Vaihtoruuvi erilaisella kiinnityksellä 

1 x 1/4 ruuviadapteri 

1 x Kuminen linssisuojus 

2 x 3M-teippi 

1 x USB - MicroUSB -kaapeli  

1 x Puhdistusliina 

1 x Käyttöohjeet 



Käyttöohjeet 

 

1. Aseta MicroSD -kortti paikalleen 

Valitsethan brändätyn MicroSD-kortin ja alustat sen tietokoneella ennen käyttöä. 

Brändäämättömien korttien oikeanlaista toimintaa ei taata 

 

2. Akun asennus ja poisto 

A. Paina akun luukun painiketta avataksesi sen 

 B. Asenna akku kameraan +/- symbolien sekä akkuun merkittyjen nuolien mukaisesti 

 C. Akun latauksen merkkivalo: Katso kuvat 

  D. Akun poisto: Avaa akun suoja ottaaksesi akun ulos kamerasta 

 

3. Lataus 

 A. Lataus voidaan suorittaa kytkemällä kamera tietokoneeseen tai autoon latauskaapelilla ja 

 adapterilla 

 B. SJ4000 -kamera voi nauhoittaa latauksen aikana (valitse valikosta ”Autotila”) 

 C. SJ4000 -kameraa voidaan ladata myös, kun se on pois päältä 

 

4. Kameran käynnistys ja sammutus 

 Paina virtapainiketta pohjassa kolmesta viiteen sekuntia käynnistääksesi ja 

 sammuttaaksesi kameran 

 

5. Autokamera 

A. Mene asetuksiin ja valitse autokamera nauhoittaaksesi 

B. Kamera käynnistyy automaattisesti auton käynnistyessä, jos se on liitetty autolaturiin 

 

6. Videon tallennustila 

Vaihda tallennustilaan ja ikoni ilmestyy kameran näytön vasempaan yläkulmaan. 

Paina ”OK” aloittaaksesi nauhoitus. Ikoni vasemmassa yläkulmassa alkaa vilkkua kohdasta 

00:00:00, paina ”OK” uudelleen, jos haluat lopettaa tallennuksen ja ikoni katoaa 

 

7. Valokuvaustila 

Laita kamera päälle ja paina ”Tila” valitaksesi “Valokuvaustilan” ja ikoni ilmestyy 

näytön vasempaan yläkulmaan osoittaen kameran olevan valokuvaustilassa. Paina “OK” 

ottaaksesi kuvia 

 

8. Tiedostojen ja median siirto 

A. Käytä USB-kaapelia tai kortinlukijaa siirtääksesi tiedostot kamerasta tietokoneeseen 

B. Laita kamera päälle ja paina ”Tila” valitaksesi ”Toistotila” siirtääksesi tiedostot 


