
 

 

 

      
 Action Camera  SJCAM FHD SJ4000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overview : 
 
A water-resistant casing that allows you to film fascinating water sports; water-resistant up 
to 30 meters under water NTK96650+AR0330 solution, High definition screen that displays 
and replays fascinating videos recorded Detachable battery that is easy to replace and 
prolongs your camera's service life Video recording while charging, Video recording with 
battery 12-megapixel HD wide-angle lens HDMI HD output Web camera Support storage 
cards up to 32GB maximum Multiple video recording formats: 1080P 720P WVGA 
Recorded in MOV format Multiple photo shooting modes: Single shotContinuous Shooting 
Video encryption enabled Extreme Sports Outdoor Sport Activities Bicycle Car DVR 
DivingHome security etc Can be used for car Dash Camera (Auto Start / Stop Recording 
when charging/not charging) Can Record via Motion-Activation for Home Security Use. 
 

 
 
 



 
Features: 
 
Chipset: Novatek 96650  
Sensor: AR0330 
Display: 2'' 
Video resolution: Full HD1080p 30fps 
Image resolution: 12M(4032x3024)(4:3) 
Colour: Black 
Memory support: 12M(4032x3024)(4:3) 
Wide angle: 170° HD Wide-Angle  
Zoom: 4x 
Car mode: Support 
File format: JPEG,MOV 
Battery: Lithium 900mAh 
Weight: 64gr 
Dimension: 59 x 41 x 29.8mm(L x W x H) 
Output connection: HDMI,USB 2.0 
Waterproof case: Yes 
Includes: multifunction clip, camera clip, helmet seat, bandages 
cleaning cloth, power adapter, 3M stickers, USB cable, bracket adapter,  
manual 
 
 
 
 
 
 
 

More information 
 
Product link : www.sjcamhd.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARATION OF CONFORMITY 
 
 
 
 

We, Importer/Distributor DOTMEDIA LTD, 
 

Katevasias 18 & ntalias, Aharnai, Attiki, Greece 

 

In accordance with the following Directives: 

 

EMC Directive 2004/108/EC ,Low Voltage Directive 2006 
/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC and RoHS Directive 
2011/65/EU 

 

The product is compatible with the following norms/standards  
 

    EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013  
 

 Health & Safety IEC 62209-2  
 

    EN62311  
 

      
 

    EN 300 328 V1.8.1  
 

 
Radio 

  EN 301 489 -1 V1.9.2  
 

   EN 301 489-17 V2.2.1  
 

     
 

    FCC 47 CFR Part 15.247  
 

      
 

 
EMC 

  EN 55022:2010 + AC: 2011  
 

   FCC 47 CFR Part 15, Subpart B  
 

     
 

 Hereby we declare that:   
 

     

 Equipment: Action Camera 
 

 Model number SJ 4000, SJ 4000 wifi, SJ6 LEGEND, SJ 5000X ELITE, SJ 5000 wifi, SJ 360. 
 

 Brand name SJCAM   
 

 
Is in conformity with the applicable requirements of the following documents 
 
I hereby declare that the equipment named above has been designed to 
comply with the Relevant sections of the above referenced specifications. The 
unit complies with all  
Applicable Essential Requirements of the Directives. The product carries the CE mark 
accordingly  
 
 
 

Aharnai, Greece January 18th, 2017 
 
 
          Theodoros Mavroeidis 

                       Technical Manager 
  



SJ4000-SJ4000WIFI 

ΑΦΑΙΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΑΣ ΑΡΟ ΤΗΝ ΑΔΙΑΒΟΧΗ ΘΗΚΗ 

Αφαιρζςτε τθν κάμερα από τθν αδιάβροχθ κικθ απαςφαλίηοντασ το κουμπί κλειδϊματοσ 

ςτθν κορυφι, ςτθ ςυνζχεια ςθκϊςτε το κοφμπωμα και όταν ανοίξει τραβιξτε τθν κάμερα. 

ΦΟΤΙΣΗ ΚΑΜΕΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΗΣΗ MICROUSB ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

Συνδζςτε το καλϊδιο Micro USB ςτθν υποδοχι ςτο πλάι τθσ κάμερασ και το άλλο άκρο ςε 

φορτιςτι τοίχου με ζξοδο USB (5V 1A) ι ςε ζναν υπολογιςτι. 

ΦΟΤΙΣΗ ΜΡΑΤΑΙΑΣ ΜΕ ΧΗΣΗ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΦΟΤΙΣΤΗ 

Ρροαιρετικά, αφαιρζςτε τθ μπαταρία ςασ  απαςφαλίηοντασ τθν κικθ ςτο κάτω μζροσ τθσ 

κάμερασ ζτςι ϊςτε να ανοίξει θ πόρτα τθσ κικθσ τθσ μπαταρίασ. Τραβιξτε τθν μπαταρία 

προσ τα ζξω, ςτθ ςυνζχεια ςυνδζςτε τθ ςτον εξωτερικόφορτιςτι μπαταρίασ. 

(ο εξωτερικόσ φορτιςτισ μπαταρίασ πωλείται ξεχωριςτά) 

ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΑΣ 

Ριζςτε το κουμπί  τροφοδοςίασ (Power/Mode) για να ενεργοποιιςετε τθν κάμερα. 

Θα ακοφςετε ζναν ιχο (beap) ,κα ανάψει θ ζνδειξθ led και ςτθν οκόνθ τθσ κάμερασ κα 

εμφανιςτεί το λογότυπο SJCAM. Η προεπιλεγμζνθ λειτουργία (mode) είναι video. 

Ριζςτε το κουμπί  τροφοδοςίασ (Power/Mode)  παρατεταμζνα για να απενεργοποιιςετε 

τθν κάμερα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 

Ειςάγεται μια κάρτα μνιμθσ (Class10 και άνω) ςτθν αντίςτοιχθ κφρα με τθν ετικζτα να 

βλζπει τθν οκόνθ LCD ϊςπου να κουμπϊςει και να ακουςτεί το κλικ. 

Για να τθν αφαιρζςετε απλά πιζςτε απαλά και θ κάρτα κα βγει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μθν χάςετε κάποια δεδομζνα, αφαιρζςτε ι ειςάγεται τθν κάρτα μόνο 

όταν θ κάμερα είναι απενεργοποιθμζνθ. 

ΜΕΤΑΦΟΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΟ ΤΗΝ ΚΑΜΕΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Μεταφζρετε τα δεδομζνα ςασ ςυνδζοντασ τθν κάμερα ςε ζναν υπολογιςτι μζςω καλωδίου 
USB. Επιλζξτε «MassStorage» 
Επιλζξτε Μνιμθ αποκικευςθσ και ςτθ ςυνζχεια θ κάμερα κα εμφανιςτεί ωσ μονάδα 
δίςκου. 
Ή, μεταφζρετε δεδομζνα μζςω τθσ εφαρμογισ. Ανοίγετε το WiFi και ςυνδζςτε το με το 
smartphone ςασ (Android ι iOS) και ζπειτα πατιςτε “ConnectyourCamera” ςτθν εφαρμογι. 
 
 
 
 



ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΑΦΙΚΗ ΣΑΣ ΜΗΧΑΝΗ 
Μόλισ θ κάμερα είναι ενεργοποιθμζνθ, μπορείτε κυκλικά να επιλζξετε λειτουργία (όπωσ 
φαίνεται παραπάνω) πιζηοντασ το κουμπί Power / Mode-Select ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ 
φωτογραφικισ μθχανισ επανειλθμμζνα. 
Σθμείωςθ: Πταν ολοκλθρϊςετε τθ λειτουργία Setup, πατιςτε το κουμπί Mode μία φορά και 
κα επιςτρζψετε ςτθ λειτουργία βίντεο. 
 
ΧΗΣΙΜΟΡΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ SJ4000 ΩΣ ΚΑΜΕΑ WEB  

Η SJ4000 μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ωσ κάμερα Web και για τα δφο Windows και Mac. 
Απλά ςυνδζςτε τθ φωτογραφικι μθχανι ςασ ςτον υπολογιςτι ςασ μζςω USB και κα δείξει 
δφο Επιλογζσ: Μαηικι αποκικευςθ και κάμερα υπολογιςτι. 
Επιλζξτε PC Camera και μπορείτε να ζχετε πρόςβαςθ ςε αυτιν μζςω τακτικϊν εφαρμογϊν 
που χρθςιμοποιοφν μια φωτογραφικι μθχανι. 
Οι χριςτεσ Mac επιλζγουν Facetime και μετά πθγαίνουν ςτο Video, και επιλζγουν SJ4000 
ςτισ επιλογζσ. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ  
Η αλλαγι ςε υψθλότερθ ανάλυςθ κα ζχει περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο δικό ςασ βίντεο. 
Μια χαμθλότερθ ανάλυςθ ζχει μικρότερο μζγεκοσ αλλά κα ζχει λιγότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο 
βίντεο ςασ. Διατίκεται μόνο ςε λειτουργίεσ βίντεο. 
 
Σθμείωςθ: Το FPS (FramesPerSecond) είναι μζροσ των επιλογϊν ςτθν ανάλυςθ βίντεο: 
Πςο υψθλότερο είναι το FPS, τόςο περιςςότερεσ εικόνεσ κα εμφανίηονται ανά 
δευτερόλεπτο, και τόςο  ομαλότερθ κα είναι θ κίνθςθ ςτο βίντεο, ςε βάροσ του μεγζκουσ 
του αρχείου.  
 
LOOP RECORDING  
Αυτόματθ αποκικευςθ του βίντεό ςασ ςε μικρά τμιματα, ανάλογα με το δικό ςασ 
επιλεγμζνο μικοσ.  
Μόλισ δεν υπάρχει πλζον χϊροσ ςτθν κάρτα μνιμθσ, κα αρχίςει να καταγράφει αυτόματα 
πάνω ςε παλαιότερα βίντεο. 
 
FOV 
Ρεδίο προβολισ / Ρεδίο όραςθσ (επίςθσ γνωςτό ωσ «Εςτιακό μικοσ») 
Πςο υψθλότερθ είναι θ ρφκμιςθ, τόςο ευρφτερθ γίνεται θ γωνία τθσ καταγεγραμμζνθσ 
ςκθνισ. 
 
WDR 
υκμίηει αυτόματα το εφροσ φωτεινότθτασ/ςκοτεινότθτασ που ζχει θ κάμερα για να 
καταγράψει. Πταν είναι ενεργοποιθμζνο, κα βοθκιςει ςτθν εξιςορρόπθςθ των εικόνων ςασ 
προςαρμόηοντασ τισ αντικζςεισ. Ρολλζσ ςκθνζσ δεν απαιτοφν τθν ενεργοποίθςθ του WDR, 
και θ χριςθ γίνεται ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ ςασ. Διατίκεται μόνο ςε λειτουργίεσ 
φωτογραφίασ. 
 
ΑΙΣΘΗΤΗΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  

Καταγράφει μόνο όταν ανιχνεφεται κίνθςθ μπροςτά από το φακό. 



ΗΧΟΣ 

Ενεργοποιιςτε ι απενεργοποιιςτε τθν εγγραφι ιχου μαηί με το βίντεό. 

Συμβουλι  

Χρθςιμοποιιςτε τα κουμπιά Επάνω ι Κάτω για πλοιγθςθ ςτο μενοφ.Χρθςιμοποιιςτε το 

κουμπί Κλείςτρου για να επιλζξετε ζνα αντικείμενο. Για να βγείτε από ζνα ςτοιχείο μενοφ 

χωρίσ να επιλζξετε, πατιςτε το κουμπί λειτουργίασ μία φορά. 
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ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ 

υκμίηει το πόςο ιπιοσ ι πόςο δυνατόσ ιχοσ καταγράφεται ςτο βίντεο. 

TIME STAMP 

Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα εμφανιςτεί θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ εγγραφισ. 

TV OUT 

Ενεργοποιεί ι απενεργοποιεί τθν προβολι των περιεχομζνων τθσ οκόνθσ ςε μια 

τθλεόραςθ. 

TV MODE 

Οι επιλογζσ είναι NTSC ι PAL. Η κωδικοποίθςθ χρϊματοσ και το Framerate για 

βίντεοεγγραφι. Οι χριςτεσ ςτισ ΗΡΑ χρθςιμοποιοφν NTSC, θ προεπιλογι είναι PAL. 

OSD ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Στθν οκόνθ όταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα υπάρχουν πλθροφορίεσ και εικονίδια που 

εμφανίηονται και δείχνουν ποιεσ λειτουργίεσ είναι ενεργοποιθμζνεσ, τθ δεδομζνθ ςτιγμι. Η 

εγγραφι, ο χρόνοσ που ζχει παρζλκει, ο αρικμόσ των φωτογραφιϊν που απομζνει, θ 

κατάςταςθ τθσ μπαταρίασ κ.λπ. 

VIDEO LAPSE 

Επιλογζσ για ραμμζνο διάςτθμα εξόδου ωσ βίντεο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ρατϊντασ το πλικτρο Mode μία φορά κατά τθν εγγραφι ενόσ βίντεο 
κα λάβει ζνα γριγορο ςτιγμιότυπο. Δοκίμαςζ το! 
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ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

Αλλάηει το μζγεκοσ των ακίνθτων φωτογραφιϊν που κα εγγραφοφν. Φυςικά,όςο 

μεγαλφτερο είναι το μζγεκοσ τόςο πιο λεπτομερείσ είναι οι φωτογραφίεσ ςασ, ςε βάροσ του 

αρχείου. Διατίκεται μόνο ςε λειτουργίεσ Φωτογραφίασ. 

ΡΟΙΟΤΗΤΑ  

Αναφζρεται ςε πόςθ ςυμπίεςθ κα είναι θ εικόνα εξόδου. Πςο υψθλότερο είναι, τόςο 

μεγαλφτερο κα είναι το αρχείο, αλλά κα περιζχει περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. 



SHARPNESS 

Η αλλαγι τθσ ρφκμιςθσ τθσ ευκρίνειασ κα κάνει τισ εικόνεσ ςασ πιο ευκρινείσ, προςαρμόςτε 

ανάλογα με τισ προτιμιςεισ ςασ. 

ΙΣΟΟΡΙΑ ΛΕΥΚΟΥ 

υκμίηει τθ κερμοκραςία χρϊματοσ του ςτιγμιότυπου / εγγραφισ ςτον υπάρχον φωτιςμό. 

ΧΩΜΑ 

Υπάρχουν 5 προκακοριςμζνεσ επιλογζσ: 

 Normal : Κανονικι 

 B &W: Αςπρόμαυρθ  

 Retro (aka: “Sepia tone”): Καςτανι απόχρωςθ 

 Warm: Ελαφρϊσ κοκκινωπό χρϊμα  

 Cool : Ελαφριά μπλε απόχρωςθ 

ISO 

Η ευαιςκθςία του αιςκθτιρα εικόνασ ςτο φωσ. Επιλζξτε Auto ςτθν κάμερά ςασ, αν δεν 

είςτε εξοικειωμζνοι  με αυτι τθ ρφκμιςθ. Ανάλογα με τισ ςυνκικεσ φωτιςμοφ, 

χρθςιμοποιιςτε το χαμθλότερο ISO όποτε είναι δυνατόν, κακϊσ υψθλότερεσ ρυκμίςεισ κα 

ειςαγάγουν περιςςότερο κόρυβο.υκμίςτε ανάλογα με τισ προτιμιςεισ ςασ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ρατιςτε παρατεταμζνα το κουμπί επάνω κατά τθν εγγραφι κα ξεκινιςει το 
ψθφιακό Zoom. 
Χρθςιμοποιιςτε τα κουμπιά Επάνω / Κάτω για να ρυκμίςετε το επίπεδο ηουμ. 
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EV 

Η αλλαγι EV αντιςτακμίηει τθν ποςότθτα του φωτόσ που επιτρζπεται. Μπορείτε να 

αλλάξετε αυτιν τθν τιμι ςε μια χαμθλότερθ ρφκμιςθ εάν θ ςκθνι είναι πολφ φωτεινι για 

να το αντιςτακμίςετε ι υψθλότερθ, εάν είναι πολφ ςκοτεινι, εξαρτάται από το επικυμθτό 

για εςάσ αποτζλεςμα. Με υψθλότερθ EV κα διαρκζςει περιςςότερο θ λιψθ μιασ 

φωτογραφίασ και κα κολϊςει το βίντεο αφοφ ςε κάκε καρζ  κα παίρνει περιςςότερο χρόνο 

για να το εκκζςει.     

ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟ ΝΕΟ 

Ρροςκζτει περιςςότερο κόκκινο για να αντιςτακμιςτεί το μειωμζνο κόκκινο φάςμα που 

υπάρχει υποβρυχίωσ. 

PHOTOLAPSE 

Καταγράφει ζνα γεγονόσ με διαδοχικι λιψθ φωτογραφιϊν ςε τακτά μεςοδιαςτιματα, τα 

οποία ορίηουμε εμείσ, και τα μετατρζπει ςε video. 

BURSTMODE 

Γριγορθ διαδοχι των εικόνων που κα λθφκοφν, επιλζξτε τον αρικμό των επικυμθτϊν 

φωτογραφιϊν (Max: 10) 



DASHCAM 
Θα ξεκινιςει θ εγγραφι όταν είναι ςυνδεδεμζνθ ςτθν υποδοχι του αναπτιρα και γίνει 
εκκίνθςθ του κινθτιρα.  
 
LICENSENOSET  
Εμφανίηει τον προκακοριςμζνο αρικμό άδειασ χριςθσ ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ ςτο 
βίντεο. Χρθςιμοποιιςτε τθν όταν θ κάμερά ςασ είναι τοποκετθμζνθ ωσ dashcam.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:  
Πταν κάνετε timelapse φωτογραφία, ςιγουρευτείτε πάντα ότι δεν ρυκμίηετε το ISO και το 
White Balance ςε αυτόματθ λειτουργία (Auto), ζτςι ϊςτε όταν αλλάηουν οι ςυνκικεσ 
φωτιςμοφ το βίντεό ςασ δεν κα μεταβαίνει ςε άλλθ ρφκμιςθ. 
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ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΩΑ 
υκμίςτε τθν θμερομθνία και τθν ϊρα του ςυςτιματοσ. 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ 
Γυρίηει αυτόματα τθν κάμερα ςε προκακοριςμζνο χρόνο. 
Λειτουργεί μόνο αν θ κάμερα είναι ςε αναμονι και δεν καταγράφει. 
 
KEYPAD TONE  
“Beep” ιχοσ κατά τθν πλοιγθςθ και τθν επιλογι αντικειμζνων ςτθν κάμερα. 
 
ΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ 
Επιλογζσ για τθ διάρκεια που κα είναι θ οκόνθ ανοιχτι.  
 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  
Για να ρυκμίςετε τθ ςυχνότθτα κάμερασ για να αντιςτακμίςετε τθν ζνταςθ που 
προκαλοφνται από ςυςτιματα τθλεόραςθσ με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ ανανζωςθσ (PAL / 
NTSC). 
 
ROTATE 
Αναςτροφι τθσ εγγραφισ κατά  180 μοίρεσ. Για χριςθ κατά τθν τοποκζτθςθ τθσ κάμερασ ςε 
ανάποδθ κζςθ.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 
Εξοικονομιςτε τθν κατανάλωςθ ενζργειασ χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςυντομότερο Screensaver. 
Θα πάρετε 20 ακόμθ λεπτά επιπλζον χρόνου εγγραφισ. 
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LOGO WATERMARK  
Ρροςκζτει το λογότυπο SJCAM ςτο κάτω μζροσ τθσ εγγραφισ ςασ. 
 
WIFI SSID  
Για να αλλάξετε το όνομα WiFi τθσ κάμεράσ ςασ. 
 
WIFI PASSWORD  



Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόςβαςθσ WiFi τθσ κάμεράσ ςασ. 
 
 
 
ΓΛΩΣΣΑ 
Επιλογζσ για τθ γλϊςςα του ςυςτιματοσ. 
 
DELETE 
Διαγράφει το επιλεγμζνο ςτοιχείο ι όλεσ τισ φωτογραφίεσ και τα βίντεο. 
 
 

FORMAT  
Σβινει τελείωσ όλα τα ςτοιχεία τθσ κάρτασ μνιμθσ και ςτθ ςυνζχεια τα ρυκμίηειωσ νζα 
μονάδα δίςκου (ςε ςφςτθμα FAT32). 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 
Πταν χρθςιμοποιείτε τθ φωτογραφικι μθχανι ωσ μια κάμερα dash, χρθςιμοποιιςτε το 
καλϊδιο από το φορτιςτι αυτοκινιτουκαι αφαιρζςτε τθν εςωτερικι μπαταρία για να 
βεβαιωκείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωςθ να τελειϊςει ενϊ ταξιδεφετε. 
 
ΡΟΣΟΧΗ: 
Ο χειριςμόσ τθσ φωτογραφικισ μθχανισ ενϊ οδθγείτε ζνα όχθμα είναι επικίνδυνο. 
Συνιςτάται να ρυκμίςετε τθν κάμερα ςασ πριν το ταξίδι ςασ. 
 
ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - Οθόνη 7 από 7 
 
ΡΟΑΙΕΤΙΚΗ ΥΘΜΙΣΗ  
Επαναφζρει τθ μονάδα κάμερασ ςτισ εργοςταςιακζσ τθσ ρυκμίςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
κωδικϊν WiFi. Δεν διαγράφει δεδομζνα ςτθν κάρτα μνιμθσ. 
 
ΕΚΔΟΣΗ  
Εφαρμογι ενθμερωμζνθσ ζκδοςθσ λογιςμικοφ.  
Ελζγξτε τθ διεφκυνςθ www.support.sjcamhd.com 
Για πιο πρόςφατεσ εκδόςεισ για το μοντζλο τθσ φωτογραφικισ ςασ μθχανισ. 
 

http://www.support.sjcamhd.com/

