
SPECYFIKACJA

Sensor obrazu Sony IMX206 

Procesor NTK96660
 

Sieć WiFi

LCD 1.5"

Rozdzielczość nagranego 
wideo 

4K @ 24fps (2880 x 2160) interpolowane / 2K @ 20fps (2560 x 1440) / 1080 FHD 1920 x 1080 @ 60fps 
/ 720P1280 x 720 @ 60fps / 720P1280 x 720 @ 30fps / WVGA 848 x 480 / VGA 640 x 480 

Kompresja H.264

Format Format wideo: Mp4 / MOV  format zdjęć:JPG / RAW

Zoom x4 zoom cyfrowy

Obiektyw 170° HD szerokokątny 

Pamięć Micro SD do  32 GB (wybrane karty do 128 GB)

OSD language
English/French/German/Spanish/Italian/Portuguese/Simplied Chinese/Japanese/
Traditional Chinese/ Russian/Korean/Polski

Łączność USB 2.0 , HDMI 

Czas działania na baterii ok. 65minut (1080P) przy włączonym wifi / ok.75minut (1080P) przy wyłączonym wifi

Pojemność baterii 900mAh

Wymiary Wymiary: 40*54*23,65 mm

Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami. 

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede
wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują
silne reakcje alergiczne.
 
Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest          
w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. 
 

Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany
jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska,
obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych. 
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SJCAM M20 wifi

  1. Chronić przed uderzeniem i upadkiem.
  2. Chronić przed silnym polem magnetycznym.
  3. Chronić przed wysokimi temperaturami i światłem słonecznym.
  4. Używaj tylko dobrych kart Mikro SD. Karty słabej jakości mogą nie działać poprawnie.
  5. Nie umieszczaj karty Mikro SD w pobliżu silnego pola magnetycznego. Możesz stracić dane.
  6. W przypadku przegrzania, dymienia lub nieprzyjemnego zapachu podczas ładowania, odłącz urządzenie by   

uniknąć zagrożenia pożarowego.
  7. Podczas ładowania trzymaj produkt z dala od dzieci.
  8. Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym i pozbawionym kurzu miejscu.
  
Kamera o wielu zastosowaniach:

• rejestrator samochodowy
• sporty wodne
• sporty na wolnym powietrzu 
• nurkowanie 
• kamera przeciwwłamaniowa

 
 Cechy produktu:

• Obudowa wodoodporna, idealna do filmowania sportów wodnych; Odporność do 30 metrów pod wodą 
• Ekran 1,5”
• Odłączana bateria, łatwa do wymiany wydłuża czas nagrywania.
• Nagrywanie podczas ładowania
• 16 megapixelowa matryca i szerokokątny obiektyw
• Wyjście HD/HDMI/AV
• Może być używana jako kamera internetowa 
• Obsługa kart do 32 GB (wybrane karty do 128 GB)
• Różne typy nagrań do wyboru: 4K / 2K / 1080P / 720P / WVGA
• Nagrania w formacie MOV i MP4
• Różne opcje robienia zdjęć: pojedyncze, seria 
• Małe gabaryty, różne kolory
• Polskie menu



Obudowa wodoodporna

Akcesoria

Instrukcja obsługi:
  1. Wkładanie karty pamięci:

 Używaj tylko dobrych, firmowych kart Mikro SD. Karty słabej jakości mogą nie działać poprawnie. Sformatuj    
kartę Mikro SD przed włożeniem do urządzenia.

  2.Wkładanie i wyjmowanie baterii:
• naciśnij na klapkę baterii żeby ją otworzyć
• włóż baterię zwracając uwagę na oznaczenia + i - 
• wyjmowanie baterii: otwórz klapkę baterii i wyjmij ją

  3.Ładowanie:
• podłącz urządzenie do ładowarki, ładowarki samochodowej lub komputera 
• kamera M20 może nagrywać wideo podczas ładowania 
• możesz ładować kamerę M20 nawet, gdy jest wyłączona 

  4.Włączanie i wyłączanie urządzenia
• naciśnij i przytrzymaj przycisk power przez 1 do 3 sekund
• włącz lub wyłącz urządzenie przez włączanie/wyłączanie ekranu

  5. Wybór trybu pracy
• przełączaj pomiędzy nagrywaniem wideo / robieniem zdjęć / odtwarzaniem / menu przez naciskanie 

przycisku power

  6. Jak nagrywać wideo i skonfigurować opcje nagrywania?
• Nagrywanie: przełącz na tryb nagrywania. Po lewej stronie pojawi się ikona przedstawiająca kamerę. 

Naciśnij OK aby rozpocząć lub przerwać nagrywanie.
• Robienie zdjęć: przełącz na tryb robienia zdjęć. Po lewej stronie pojawi się ikona aparatu. Naciśnij OK aby

zrobić zdjęcie. 
• Przechowywanie plików i odtwarzanie: Gdy skończysz pracę z kamerą, użyj kabla USB do przesłania 

plików do komputera . Możesz także wyjąć kartę SD i użyć czytnika kart.

  7. Połączenie WI-FI
• Kamera może połączyć się z telefonem z systemem android lub IOS przez sieć Wi-FI
• Zainstaluj na urządzeniu mobilnym aplikację SJCAM HD
• Możesz ją pobrać wyszukując: SJCAM HD w AppStore lub SJCAM HD w Google Play
• Włącz kamerę, naciśnij przycisk WI-FI 
• Włącz WI-FI na urządzeniu mobilnym, wyszukaj sieć: M20WIFI. Standardowe hasło to „12345678”
• Na ekranie M20 wyświetli się napis „WI-FI Connection Ready”
• Obraz z kamery będzie transmitowany do urządzenia mobilnego
• Zmiana hasła WI-FI: Wejdź w ustawienia WI-FI i zmień hasło

Akcesoria Dodatkowe




