HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Az M20 kamera a szükségleteket és a piaci trendeket követve lett elkészítve. Különböző funkciókat
tartalmaz, beleértve a HD videó/audió felvételt, képrögzítést, mozgásérzékelőt, WiFi-t és távirányítót.
A kivehető akkumulátor, a vízálló tok és más tartozékok tökéletes eszközzé tették az M20 kamerát
arra, hogy bárhol és bármikor felvételeket készíts kültéri sportolás, túrázás, motorozás vagy akár
autózás közben.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítás, mielőtt először használná a kamerát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
1. Ez egy precíziós termék, ne dobja el vagy törje össze.
2. Ne tegye ki a kamerát erős mágneses tárgyaknak, mint például mágnes vagy elektronikus
motorok. Ne tegye ki erős rádióhullámoknak. Erős mágnesesség üzemzavart vagy akár a képek és
a videók károsodását is eredményezheti.
3. Ne hagyja a terméket nagy hőmérsékletnek vagy erős napsugárzásnak kitéve.
4. Válasszon jó minőségű miscro SD kártyát. A rossz minőségű memóriakártyák rosszul
működhetnek.
5. Ne hagyja mágneses tárgyak mellett a memóriakártyát, mert memóriavesztéshez vezethet.
6. Töltés ideje alatt fellépő túlmelegedés, füst vagy idegen szag esetén azonnal húzza ki a kábelt,
hogy megelőzze a tűzesetet.
7. Töltés közben tartsa távol a terméket a gyermekektől. A töltőkábel fulladást vagy áramütést
okozhat.
8. Tartsa a kamerát hűvös, száraz és pormentes helyen.
Ne dobja a terméket vagy az akkumulátorát a szemétbe, keressen egy erre megfelelő gyűjtőpontot.

JELLEMZŐK
Chip
Kijelző
Lencse
Érzékelő
Nyelv

Videó formátum
Videó felbontás

FOV
Tömörített videó
Formátum

M20
Novatek 96660
LCD 1,5”
SONY* IMX206 16 MP
166°A+ HD nagylátószögű
angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál,
egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán,
orosz, koreai, román, lengyel, cseh, szlovák,
magyar, dán
MOV, MP4
4K (2880*2160) 24 fps interpolált
2K (2560*1440) 30 fps
1080P (1920*1080) 60/30 fps
720P (1280*720) 120/60/30 fps
VGA (848*480) 240 fps
széles, közepes, szűk
H.264

M20
JPG
16 MP, 12 MP, 10 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 2
MHD, 1.3 MP, VGA
misco SD, 32 GB-ig, vagy akár 64 GB és 128 GB-ig
50 Hz, 60 Hz
USB 2.0, HDMI, Wi-fi
5VIA
900 mAh cserélhető
60 perc (Wi-fi-vel) – 110 perc (Wi-fi nélkül)
3 óra
Igen
Igen
Igen
Windows XP (service pack 2) vagy újabb, Mac OS
X 10.4.1 vagy újabb
25,2 x 61,2 x 42,7 mm
74 g

Képformátum
Képfelbontás
Tárolási formátum
Frekvencia
Csatlakozók
Tápegység
Akkumulátor
Akkumulátor időtartama
Töltési idő
Wi-fi
HDMI
Rázkódásmentes giroszkóp
Operációs rendszer
Méretek
Súly

KAMERA ELŐLAP
Fényjelző
Exponáló

Vezérlő gomb
Menü gomb és
Wi-fi gomb
Mikrofon
Vezérlő gomb

KI/BE kapcsoló gomb,
Mód gomb

Lencse

KAMERA HÁTLAP

Fényjelző
KI/BE kapcsoló gomb,
Mód gomb

Exponáló

Képernyő
HDMI port
USB port

misco SD foglalat

Hangszóró

VÍZÁLLÓ KAMERATOK

Exponáló

Menü gomb
Wi-fi gomb

KI/BE kapcsoló gomb
Mód gomb

Lencse

TARTOZÉKOK

Tartalmaz
Vízálló tok
Csipesz
360 íves konzol
360 párhuzamos konzol
Ívelt tartó, lapos tartó
Kerékpáros tartó
3M matrica
Kamerakeret
Toldó elem 1
Toldó elem 2
Toldó elem 3
Adatkábel
Adapter
Törlő
Használati utasítás

M20
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS
1. Memóriakártya behelyezése
Válasszon jó minőségű memóriakártyát és formázza a számítógépen használat előtt. Rossz minőségű
kártyák esetén nem garantált a megfelelő működés.
2. Akkumulátor ki- és behelyezése
A. Nyomja meg az akkumulátor fedelét a kinyitáshoz.
B. Helyezze be az akkumulátort a kamerába a megfelelő pólusok (+/-) és a jelzett nyilak segítségével.
C. Akkumulátor jelzése: a képen látható.
D. Akkumulátor kivétele: nyissa ki a fedelet, majd vegye ki az akkumulátort.
3. Töltés
A. A töltés történhet a számítógéphez csatlakoztatás által, hálózati adapterrel, vagy autós töltővel.
B. M20 kamerák töltés közben is képesek videó felvétel készítésére (válassza ki az Autós kamera módot a
Menüben)
C. Az M20 kamerát kikapcsolt állapotban is tudja tölteni.
4. Kamera ki- és bekapcsolása
Nyomja meg és tartsa nyomva az ON/OFF gombot 3-5 másodpercig.
5. Autós mód
A. Válassza ki a menüben az autós módot a felvételhez.
B. A kamera automatikusan be fog kapcsolni az autó indulásakor, ha autós töltőhöz van csatlakoztatva.
6. Videó felvétel
Kapcsolja be a felvétel módot, egy sárga pont jelzi a hátralévő felvételi időt, ami a képernyő bal felső
sarkában fog megjelenni. Nyomja meg az „OK” gombot a felvétel elkezdéséhez, így a sárga pont a bal felső
sarokban jelzi az időt. Nyomja meg ismét az „OK” gombot a leállításhoz.
7. Fényképező mód
Kapcsolja be a kamerát, majd válassza ki a menüben a fényképező módot. Egy
ikon fog megjelenni a
képernyő bal felső sarkában és jelzi, hogy a fényképező mód van beállítva. Nyomja meg az „OK” gombot a
felvételhez.
8. Tárolás és visszanézés
A. Használjon USB kábelt vagy kártyaolvasót, hogy a számítógépre helyezhesse a fájlokat.
B. Kapcsolja be a kamerát és válassza ki a lejátszás módot, hogy visszanézhesse a felvételeket.
9. WIFI csatlakozás: M20
Ez az eszköz összekapcsolható mobiltelefonnal (Android vagy iOS) Wi-fi segítségével. Ehhez kövesse a
következő lépéseket:
A. Telepítse az APP SJCAM Zone szoftvert a telefonjára vagy a táblagépére. Használja a Google Playt vagy az
App Storet.
B. Bekapcsolás után nyomja meg a kamerán a Wi-fi gombot, a Wi-fi ikon fog megjelenni a képernyőn.
C. A mobileszközén elérhető a Wi-fi, keresse meg az M20 Wi-fi eszközt és csatlakozzon hozzá. Az eredeti
jelszó: 12345678.
D. Ha csatlakozott, a képernyőn megjelenik az ikon.
E. A videók és a fényképek megtekinthetők a telefonon vagy a táblagépen is.

Jelszócsere: kapcsolja be a kamerát és lépjen be a Wi-fi beállítás menüpontba. Ezután meg tudja
változtatni az eszköz jelszavát.
A leírások változhatnak frissítés és fejlesztés által. Kérjük tekintse ezt a terméket általános
formaként.

