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Az SJCAM egy jól ismert testkamera-márka, amelyet Shenzhen hozott létre, Zhencheng 

Technology Co., Ltd. 2010-ben. Különféle professzionális és kiváló minőségű video- és 

képalkotó termékek készültek. 

A testkamerák/rendészeti eszközök piacán az SJCAM mindig is vezető pozícióban volt, és 

termékeit több, mint 40 országban és régióban árulják szerte a világon. 

A piaci befolyás még mindig növekszik. Az SJCAM teljesíti a minőség iránti elkötelezettségét 

az ügyfelek számára, átfogó értékesítés utáni garanciarendszerrel. 

Elkötelezettek vagyunk a felhasználói élmény folyamatos fejlesztésére világszerte, biztosítva 

felhasználókat a legjobb minőségű szolgáltatással. 

A vállalat munkája a legjobb fogyasztói elégedettséget eredményezte. 

Felhasználóink visszajelzései kiemelkedő fontosságú, elsődleges szempont. 
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I. Eszköz ismertetése 

 

1. Kezelőszervek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2. Fel/M gomb, 3/4. Le/WiFi gomb, 5. Képernyő, 6. Hangszóró, 7. Lencse, 

8. Ki/Be és OK gomb, 9. Reset gomb, 10. Micro SD foglalat, 11. USB csatlakozó, 12. Mikrofon 

 

2. Töltés 

Töltés csatlakozás: Type-C, Bemeneti feszültség: 5V, Bemeneti áram: 2A 

 

3. Applikáció 

 

 

 

 

 

 

Szkennelje be a fenti QR kódot, hogy letölthesse az „SJCAM Zone” applikációt. 
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4. Gombok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Be/Ki és OK gomb: Hosszan nyomja 3 másodpercig a be/kikapcsoláshoz, röviden nyomja 

meg a fotó/videóhoz,  vagy az elfogadáshoz. 

2. Fel és M gomb: Röviden nyomja meg a bezoomoláshoz, vagy a menüben való tekeréshez, 

hosszan nyomja meg 2 másodpercig, hogy megváltoztassa a rögzítési módot, vagy a menü 

beállításokat. 

3. Le és WiFi gomb: Röviden nyomja meg a kizoomoláshoz, vagy a menüben való tekeréshez, 

hosszan nyomja meg 2 másodpercig, hogy ki/bekapcsolja a WiFit. 

 

Távvezérlő gombok: 

 

 

 

 

 

1. Kikapcsológomb: Az eszköz kikapcsolásához 

2. Folyamatos rögzítés gomb: A folyamatos rögzítéshez. 

3. Fotó gomb: Fotókészítéshez. 

4. WiFi gomb: WiFi ki/bekapcsolásához. 

6. Rögzítés gomb: Videó elindításához, leállításához. 

 



HU5 
 

II. Használat 

 

1. Wi-Fi 

Bekapcsolás után nyomja meg hosszan 2 másodpercig a WiFi gombot, majd a kamera ki fogja 

jelezni a WiFi nevét és jelszavát. Nyomja meg hosszan a WiFi kikapcsolásához. 

 

 

Wi-Fi név: C200-XXXXXXXXXXXX 

Wi-Fi jelszó: 12345678 

 

 

2. Videórögzítés 

Miután a videórögzítés mód lett beállítva, az eszköz memóriájának köszönhetően az újabb 

bekapcsoláskor is a videórögzítés lesz alapértelmezett. Az OK gomb megnyomásával 

elkezdheti a rögzítést. 

 

3. Fényképezés 

Bekapcsolás után nyomja 2 másodpercig az M gombot (1-es ábra), hogy átállítsa a rögzítési 

módot, majd nyomja meg az OK gombot a fényképezéshez (2-es ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ábra 1    Ábra 2 
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4. Visszajátszás 

Bekapcsolás után nyomja 2 másodpercig az M gombot (1-es ábra), hogy megtekinthesse a 
felvételeket. A Fel és Le gombokkal válogathat a felvételek között, majd az OK gombbal 
nyithatja azt meg. 
 

 5. Autós mód 

Nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig. Bekapcsolás után nyomja 2 másodpercig az 

M gombot (1-es ábra), hogy a beállítások felületére lépjen. Nyomja meg az OK gombot és 

lépjen be a rögzítési beállításokba (recording settings), majd válassza ki az autós módot (dash 

cam) és nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a Le gombot, hogy beállíthassa (On) (3-as 

ábra). Nyomja 2 másodpercig az M gombot, majd az OK gombot, hogy elmentse és kilépjen a 

beállításokból. Nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa az autós rögzítést. 

Ahhoz, hogy autós kameraként használja, fejjel lefelé kell állítani a kamerát, ami miatt a 

rendszerbeállításokban a képernyőt el kell forgatnia. 

Az autós töltőhöz való csatlakoztatás után automatikusan kezd rögzíteni, majd annak 

lecsatlakoztatásakor 10 másodperc után leáll a rögzítés. 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Videó beállítások 

Nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig. Bekapcsolás után nyomja 2 másodpercig az 

M gombot (1-es ábra), hogy a beállítások felületére lépjen, majd válassza ki a videó beállítások 

menüpontot (record settings). 

-Felbontás (Resolution): 2880x2160 24fps, 2560x1440 30fps, 1920x1080 30/60fps, 

1280x720 120/60/30fps, 640x480 240fps 

-Folytonos felvétel (Loop recording): Ki (Off) / 3p / 5p / 10p 

-Autós mód (Car mode): Ki (Off) / Be (On) 

-Időzített (Interval Recording): Ki (Off) / 1mp / 2mp / 5mp / 10mp / 30mp / 1p 

-Lassított felvétel (Slow rec.): Ki (Off) / -2X / -4X / -8X 

-Videó/Fotó mód (Video/Photograph mode): Ki (Off) / 5mp / 10mp / 30mp / 1p 

-Függőleges videó (Vertical video): Ki (Off) / Be (On) 

-Azonnali felvétel (Pre-Rec.): Ki (Off) / Be (On) 

Ábra 3 Ábra 4 
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-Késleltetett felvétel (Delay rec.): Ki (Off) / 5mp / 10mp / 20mp / 30mp 

-Gyro rezgéscsillapító (Anti-shake): Ki (Off) / Be (On) 

-Rögzítés (Recording): Ki (Off) / Be (On) 

-Hangbeállítás (Volume adjustment): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

-Dátumcímke (Date label): Ki (Off) / Be (On) 

-LOGO vízjel (LOGO watermark): Ki (Off) / Be (On) 

-Élő megosztás (Stream): Erős (High) / Közepes (Medium) / Alacsony (Low) 

-Fehéregyensúly (White Balance): Automatikus / Napfény (Daylight) / Felhős (Cloudy) / 

Izzólámpa (Tungsten light) / Fénycső (Fluorescent light) / Vízalatti (Underwater) 

-Szín (Color): Normal / Fekete-fehér (Black and white) / Retro / Meleg fények (Warm color / 

Hideg fények (Cool color) 

-Expozíciókompenzáció (Exposure compensation): +2.0 , +5/3 , +4/3 , +1.0 , +2/3 , +1/3 , +0 , 

-1/3 , -2/3 , -1.0 , -4/3 , -5/3 , -2.0 

 

7. Fotó beállítások 

 
Nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig. Bekapcsolás után nyomja 2 másodpercig 
az M gombot (1-es ábra), hogy a beállítások felületére lépjen, majd válassza ki a fotó 
beállítások menüpontot (camera settings) (5-ös ábra). Itt testre szabhatja a fotó beállításokat 
a fel-le és az OK gombot használva. 
 
-Arcfelismerés (Face recognition): Ki (Off) / Be (On) / Auto fotó (>=1 Arc (1 Face)) / Auto fotó 
(>=2 Arc ( 2 Faces)) / Auto fotó (>=3 Arc ( 3 Faces)) / Auto fotó (>=4 Arc ( 4 Faces)) / Auto 
fotó (>=5 Arc ( 5 Faces)) / Auto fotó (>=6 Arc ( 6 Faces)) / Auto fotó (>=7 Arc ( 7 Faces)) / 
Auto fotó (>=8 Arc ( 8 Faces)) 
-Fotó méret (Photo size): 16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, VGA 
-Time-lapse fotó: Ki (Off) / 3mp / 5mp / 10mp 
-Időzített rögzítés (Interval Photographing): Ki (Off) / 3 mp / 5 mp / 10 mp / 20 mp 
-Folyamatos rögzítés (Continous shooting): Ki (Off) / 3 kép / 5 kép / 10 kép 
-Képminőség (Image Quality): Magas minőség (High) / Standard / Gazdaságos (Economical) 
-Fehéregyensúly (White Balance): Automatikus / Napfény (Daylight) / Felhős (Cloudy) / 
Izzólámpa (Tungsten light) / Fénycső (Fluorescent light) / Vízalatti (Underwater) 
-Szín (Color): Normal / Fekete-fehér (Black and white) / Retro / Meleg fények (Warm color / 
Hideg fények (Cool color) 
-Expozíciókompenzáció (Exposure compensation): +2.0 , +5/3 , +4/3 , +1.0 , +2/3 , +1/3 , +0 , 
-1/3 , -2/3 , -1.0 , -4/3 , -5/3 , -2.0 
-Dátumcímke (Data label): Ki (Off) / Dátum (Date) / Dátum és idő (Date and time) 

 

 

 

 

 
Ábra 5 
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8. Rendszerbeállítások 

Bekapcsolás után nyomja 2 másodpercig az M gombot (1-es ábra), hogy a beállítások 

felületére lépjen. Nyomja meg az OK gombot és lépjen be a rendszerbeállításokba (system 

settings) (4-es ábra), majd válassza ki a kívánt menüpontot a Fel, Le és OK gombokkal. 

-Nyelv (Language): Angol / Francia / Spanyol / Portugál / Német / Olasz / Kínai / Orosz / 

Japán / Lengyel / Magyar / Cseh / Szlovák / Finn / Dán / Holland / Török / Héber / Thai 

-Gyors bekapcsolás (Quick turn on): Ki / Be (Off / On) 

-Elforgatás (Rotation): Ki / Be (Off / On) 

-Képernyőkímélő (Screen saver): Ki (Off) / 30mp / 1p / 3p / 5p 

-Automatikus kikapcsolás (Automatic turn off): Ki (Off) / 3p / 5p / 10p 

-Formázás (Format): Vissza / Elfogadás (Cancel / Confirm) 

-Dátum és Idő (Date / Time): ÉÉ / HH / NN , HH / NN / ÉÉ , NN / HH /ÉÉ (A dátum beállítása 

után M gomb 2 másodpercig a kilépéshez) 

-Rendszer (TV system): NTSC/PAL 

-Gyors rögzítés (Fast rec.): Ki / Be (Off / On) 

-Gyors fotó (Fast photo): Ki / Be (Off / On) 

-Hangközvetítés (Voice broadcast): Ki / Be (Off / On)  

-Gomb hang: Ki / Be (Off / On)  

-Távvezérlés: Ki / Be (Off / On) / távvezérlő párosítás (remote matching) 

-Wi-Fi név (Wi-Fi SSID): A~Z, a~z, 0~9 

-Wi-Fi jelszó (Wi-Fi password): A~Z, a~z, 0~9 (alapértelmezetten: 12345678) 

-Fény frekvencia (light source frequency): 50Hz / 60Hz  

-Alapértelmezett beállítások (default setting): Vissza / Elfogadás (Cancel / Confirm) 

-Verzió (Version): megtekintheti a jelenlegi verziót 

 

9. Kilépés a beállításokból 

Ahhoz, hogy kiléphessen a beállításokból, nyomja 2 másodpercig az M gombot, hogy az „X” 

ikonra lépjen, majd nyomjon OK gombot, hogy ténylegesen kilépjen (6-os ábra). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ábra 6 
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10. Vízálló tok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Lencse , 2. Csipesz , 3. Be/Ki és OK gomb , 4. Képernyő , 5. Vízálló alapfelület 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Be/Ki és OK gomb: Hosszan nyomja 3 másodpercig a be/kikapcsoláshoz, röviden nyomja 

meg a fotó/videóhoz,  vagy az elfogadáshoz. 

2. Fel és M gomb: Röviden nyomja meg a bezoomoláshoz, vagy a menüben való tekeréshez, 

hosszan nyomja meg 2 másodpercig, hogy megváltoztassa a rögzítési módot, vagy a menü 

beállításokat. 

3. Le és WiFi gomb: Röviden nyomja meg a kizoomoláshoz, vagy a menüben való tekeréshez, 
hosszan nyomja meg 2 másodpercig, hogy ki/bekapcsolja a WiFit. 
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III. GYIK 

 

Nem kapcsol be az eszköz és nem reagál semmire: 

-Töltse az eszközt 

-Ha nem oldódott meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával. 

Mit használjak a töltéshez?: 

-5V 2A adaptert szükséges a töltéshez használni. USB-vel PC-hez csatlakoztatva is képes 

töltésre. 

Normális, ha az eszköz melegszik?: 

-Ha betartja az üzemi hőmérsékleti korlátokat (-10C~45C), akkor normális, ha működés 

közben melegszik az eszköz. Ha túlforrósodna, hagyja abban a műveletet. 

Hány státusza van a fényjelzőnek?: 

-Piros színnel világít: fotó mód 

-Piros színnel villog a fényjelző: fotókészítés 

-Kék színnel világít: videó mód 

-Kék színnel villog a fényjelző: videórögzítés 

-Piros színnel világít: töltés 

Nem olvasható az SD kártya a kamerával: 

-Csak nagy sebességű SanDisk PRO U3 SD kártyát használjon. 

-Használat előtt formázza a kártyát (ha minden adatot lementett). Beállításo->Format->OK 

 

Óvja az eszközt minden sérüléstől, így elkerülve annak bármilyen műszaki meghibásodását. 
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IV. Biztonsági figyelmeztetések 

 

Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben: 
1. A termék lítium akkumulátort használ, tehát ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt 

láng vagy hő hatásának. Továbbá ne tartsa huzamosabb ideig magas páratartalmú, 

vagy poros helyen. Ha hosszabb ideig nem volt használva az eszköz, először töltse fel 

használat előtt. 

 

2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek 

kicserélésével. 

 

3. Ne tegye közel erős mágneses területhez (pl. TV, hangszóró stb.) az eszközt és az SD 

kártyát sem. 

 

4. Kizárólag márkás micro SD kártyát használjon a készülékhez, a felvételek lehető 

legbiztosabb rögzítése érdekében.  

 

5. Ne helyezze instabil helyre (pl. instabil polc), óvja a rázkódástól, leejtéstől, ütődéstől. 

 

6. Kizárólag a mellékelt kábellel töltse az eszközt. Ha töltés közben erős szagot, erős 

túlmelegedést, vagy füstöt érzékel, azonnal válassza le a hálózatról. 

 

7. Ne adja kisgyermek kezébe, illetve ne engedje, hogy különösen töltés, illetve 

fájlmásolás alatt hozzáérjen. 

 

8. Felvételeiről mindig készítsen biztonsági másolatot. 

 

9. A termék vízbemerítés, illetve hosszas vízzel történő érintkezés ellen nem védett. 

 

10. Mindig biztosan rögzítse az eszközt, a készülék és használója sérülésének elkerülése 

érdekében. 

 

11. Használaton kívül minden tartozékát, így a kábeleket is helyezze el úgy, hogy azokat 

sérülés ne érhessen, illetve töltés után az adaptert húzza ki az aljzatból. 

 

12. A kijelzőt fokozott óvatossággal kezelje. Puha, sima felületű ruhaanyaggal próbálja a 

szennyeződéseket eltávolítani. Ha tisztítófolyadékot használ, azt ne közvetlenül a 

felületre, hanem a törlőkendőre öntse. A készülék kijelzőjét kivéve, a külső 

felületeket egy nedves ruhával is megtisztíthatja. 
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V. Tartozékok 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kamera     Vízálló tok       Rögzítő        Tartókeret 

  Hátsó tartó            3M matrica 2x          Sisaktartó 2x                USB kábel 

       Külső mikrofon         Távvezérlő        Törlőkendő      Használati útmutató 

(Külön megvásárolható) (Külön megvásárolható) 
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VI. Paraméterek 

 

 

 

 
Gyártó: 

Shenzhen Hongfeng Century Technology Co. Ltd. 3/F, Building C, NO.2 ,Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen, China (Post Code: 518129) www.sjcam.com 

 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően 
termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba. 

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM 

rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.  

Modell C200 

Chipset NT96660 

Szenzor SONY IMX335 

Látószög 154° 

Képformátum JPG 

Videóformátum MP4 (H.264) ; NTSC/PAL 

Videófelbontás 4K 24fps; 2K 30fps; 1080p 60/30fps; 720p 120/60/30fps; VGA 240fps 

Képfelbontás 16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, VGA 

Gyro képstabilizálás Támogatott 

Apertúra F2.0 

Fényfrekvencia 50Hz, 60Hz 

Kijelző 1.28” 

Wi-Fi 2.4GHz 

Távvezérlés Igen (nem tartozék) 

Akkumulátor 1200mAh 

Táp bemenet 5V 2A 

USB csatlakozó USB Type-C 

Hőmérsékleti korlátok -10 – 45 C° 

Méret 68 x 34 x 26.5 mm 

Vízállóság 5m, vízálló tokkal 40m 

Nyelv Angol, Francia, Spanyol, Portugál, Német, Olasz, Kínai, Orosz, 
Magyar, Japán, Lengyel, Cseh, Szlovák, Finn, Dán, Holland, Török 

http://www.sjcam.com/

