Action Camera SJCAM 4K SJ6 LEGEND WIFI

Overview :
SJCAM SJ6 legend sports camera adopts dual screen design, with its touch screen, it is
very convenient to operate and use. Adopts for Panasonic MN34120 of 16MP image
sensor, Novatek 96660 chipset, built-in Gyro anti-shake sensor, 166 degrees HD lens, all
make SJCAM SJ6 LEGEND special and great. No doubt that it will record your outdoor
activity in a clear and fast way. 2.0” Touch Screen LCD: the importance of a touch screen
on an action camera with as many features as the SJ6 cannot be overemphasized.
Navigate using 2-inch touch screen shortcuts and be ready to shoot your legendary footage
in a second’s notice. The SJ6 Legend uses an industry-proven Panasonic MN34120PA
16MP sensor with 7G lens allowing the Legend to take crisp and clear images. The
Panasonic MN34120PA 16MP lens is perfect for capturing all your amazing moments. Dive
up to 30 meters (90 feet) with the SJ6 Legend. The SJ6 Legend has a very sleek and
sturdy waterproof case. Gyro stabilization rounds out bumps in the road. Turn Gyro On
when shooting video. Gyro is useful when shooting video when there is upwards and
downwards motion. Whether you are recording using SJ6 LEGEND while biking, FPV or
dash cam, Gyro will make your video that much more smooth. The upgraded SJCAM Zone
app for the SJ6 Legend supports wireless connection with iOS and Android. Preview,
control, capture, and share pictures remotely. Share the Legend directly to 3rd party
platforms on command.

Features:
Chipset: Novatek 96660
Sensor: Panasonic MN34120PA
Display: 2.0” Touch Scrren& 0.96" frond
Video resolution: 4K 24fps (interpolated)
Image resolution:16M(4608x3456)(4:3)
WIFI: Yes
Remote control: Support (Not included)
App: IOS & ANDROID
Colour: Black
Memory support: micro SD up to128G(min. C10)
Wide angle: 166° HD Wide-Angle
Zoom: No
Car mode: Support
File format: JPEG,MP4
Battery: Lithium 1050mAh
Weight: 74gr
Dimension: 59 x 41 x 21mm(L x W x H)
Output connection: HDMI,USB 2.0
Waterproof case: Yes
Includes: Waterproof Housing, Quick Release Buckle,
Handlebar Seat post Mount,
Curved Adhesive Mount, Flat Adhesive Mount, 3-Way Pivot
Arm Mount, 3M Adhesive Tape,
Frame Mounτ, Quick Release Clip for The Frame, Vertical
Quick Release J-Hook Buckle,
Universal 1/4? Camera Tripod Mount, Tripod Mount
Adapter, Cleaning Cloth,
USB Cable, 1000mAh Li-ion Battery, Multi-language
Manual , SJCAM Stickers

More information
Product link : www.sjcamhd.com

DECLARATION OF CONFORMITY
We, Importer/Distributor DOTMEDIA LTD,
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2011/65/EU
The product is compatible with the following norms/standards
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EMC
Hereby we declare that:
Equipment:
Model number
Brand name

Action Camera
SJ 4000, SJ 4000 wifi, SJ6 LEGEND, SJ 5000X ELITE, SJ 5000 wifi, SJ 360.
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
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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 τθ 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 εξωτερικό φορτιςτι 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.
ΕΠΙΛΟΓΕ ΒΙΝΣΕΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
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 βίντεο 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.
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία, ο αιςκθτιρασ εικόνασ κα αντιςτακμίςει τισ
ςυνκικεσ χαμθλοφ φωτιςμοφ, ςε βάροσ του καρζ (διπλάςια καρζ). Η απενεργοποίθςθ τθσ
λειτουργίασ διατθρεί και κλειδϊνει το τρζχον επιλεγμζνο καρζ (FPS) ανεξάρτθτα από τισ
ςυνκικεσ φωτιςμοφ.
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.
GYRO SENSOR
Ενεργοποιεί τθν ςτακεροποίθςθ βίντεο για να εξαλείψει το κοφνθμα τθσ κάμερασ.
AUDIO
Ενεργοποίθςθ ι απενεργοποίθςθ τθσ εγγραφισ ιχου ςτο βίντεό.
VOLUME
υκμίηει πόςο ευαίςκθτο είναι το μικρόφωνο τθσ φωτογραφικισ μθχανισ.
Υπάρχουν ρυκμίςεισ για το πόςο απαλόσ ι δυνατόσ ιχοσ κα καταγράφεται ςτο βίντεό.
TIME STAMP
Πταν είναι ενεργοποιθμζνο, κα εμφανιςτεί θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ εγγραφισ.
ΕΠΙΛΟΓΕ ΒΙΝΣΕΟ - 2
VIDEO FILE FORMAT
Επιλζξτε μεταξφ MOV ι MP4. Εάν δεν είςτε ςίγουροι για το ποια είναι θ χριςθ επιλζξτε
MP4, κακϊσ χρθςιμοποιείται πιο ςυχνά.
BITRATE
Αλλάηει πόςθ πλθροφορία περιλαμβάνεται ςε κάκε βίντεο.
Τα υψθλότερα bitrates αποδυναμϊνουν το βίντεό ςασ ςε βάροσ του μεγζκουσ του αρχείου.
DOUBLE FILE
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα αποκθκευτοφν 2 αντίγραφα τθσ τρζχουςασ εγγραφισ.
Το ζνα ςτθν τρζχουςα ρυκμιςμζνθ ανάλυςθ και το άλλο ςε πολφ χαμθλότερθ ανάλυςθ.

SHARPNESS
Η αλλαγι τθσ ρφκμιςθσ τθσ ευκρίνειασ κα κάνει τισ εικόνεσ ςασ
προςαρμόςτε ανάλογα με τισ προτιμιςεισ ςασ.

πιο ευκρινείσ,

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

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.
ΜΕΤΗΣΗ
Επιλζγει το επίπεδο φωτεινότθτασ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων τθσ ςκθνισ ανάλογα με τθ
λειτουργία μζτρθςθσ που χρθςιμοποιείται: Μζςο, ςτακμιςμζνο κζντρο ι Spot.
DISTORTION CORRECTION
Επειδι ο φακόσ τθσ κάμερασ ζχει πολφ μεγάλο FOV (Ρεδίο κζαςθσ), θ φωτογραφικι
μθχανι ςασ κα προςπακιςει να χωρζςει τα πάντα ςτο κζντρο, όπου θ εικόνα κα φαίνεται
να είναι παραμορφωμζνθ ι διογκωμζνθ. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία αυτι, κα
ευκυγραμμίςει τθν εικόνα.
ΕΠΙΛΟΓΕ VIDEOLAPSE
VIDEO LAPSE
υκμίηει το χρονικό διάςτθμα μεταξφ των λιψεων.
ΧΟΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ορίηει το χρονικό διάςτθμα που ο αιςκθτιρασ ςυλλζγει το φωσ μζςω του φακοφ.
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 βίντεο ςασ ςε μικρά τμιματα, ανάλογα με το επιλεγμζνο μικοσ.
Πταν 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.
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία, ο αιςκθτιρασ εικόνασ κα αντιςτακμίςει τισ
ςυνκικεσ χαμθλοφ φωτιςμοφ, ςε βάροσ του καρζ (διπλάςια καρζ). Η απενεργοποίθςθ τθσ
λειτουργίασ διατθρεί και κλειδϊνει το τρζχον επιλεγμζνο καρζ (FPS) ανεξάρτθτα από τισ
ςυνκικεσ φωτιςμοφ.
WDR
υκμίηει αυτόματα το εφροσ φωτεινότθτασ/ςκοτεινότθτασ που ζχει θ κάμερα για να
καταγράψει. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, 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.
TIME STAMP
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα εμφανιςτεί θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ εγγραφισ.
VIDEO FILE FORMAT
Επιλζξτε μεταξφ MOV ι MP4. Εάν δεν είςτε ςίγουροι για το ποια είναι θ χριςθ επιλζξτε
MP4 κακϊσ χρθςιμοποιείται πιο ςυχνά.
VIDEOLAPSE OPTIONS - 2
DOUBLE FILE
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα αποκθκευτοφν 2 αντίγραφα τθσ τρζχουςασ εγγραφισ ςασ.
Το ζνα ςτθν τρζχουςα ρυκμιςμζνθ ανάλυςθ και το άλλο ςε πολφ χαμθλότερθ.
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

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.
ΜΕΤΗΣΗ
Επιλζγει το επίπεδο φωτεινότθτασ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων τθσ ςκθνισ ανάλογα με τθ
λειτουργία μζτρθςθσ που χρθςιμοποιείται: Μζςο, ςτακμιςμζνο κζντρο ι Spot.
DISTORTION CORRECTION
Επειδι ο φακόσ τθσ κάμερασ ζχει πολφ μεγάλο FOV (Ρεδίο κζαςθσ), θ φωτογραφικι
μθχανι ςασ κα προςπακιςει να χωρζςει τα πάντα ςτο κζντρο, όπου θ εικόνα φαίνεται να
είναι παραμορφωμζνθ ι διογκωμζνθ. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, θ λειτουργία αυτι κα
ευκυγραμμίςει τθν εικόνα.
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ SLOW REC
SLOW MOTION
υκμίηει τθν ταχφτθτα τθσ εγγραφισ βίντεο.
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 ςασ βίντεο.
FOV
Ρεδίο προβολισ / Ρεδίο όραςθσ (επίςθσ γνωςτό ωσ «Εςτιακό μικοσ»)
Πςο υψθλότερθ είναι θ ρφκμιςθ, τόςο ευρφτερθ γίνεται θ γωνία τθσ καταγεγραμμζνθσ
ςκθνισ.
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία, ο αιςκθτιρασ εικόνασ κα αντιςτακμίςει τισ
ςυνκικεσ χαμθλοφ φωτιςμοφ, ςε βάροσ του καρζ (διπλάςια καρζ). Η απενεργοποίθςθ τθσ
λειτουργίασ διατθρεί και κλειδϊνει το τρζχον επιλεγμζνο καρζ (FPS) ανεξάρτθτα από τισ
ςυνκικεσ φωτιςμοφ.
WDR
υκμίηει αυτόματα το εφροσ φωτεινότθτασ/ςκοτεινότθτασ που ζχει θ κάμερα για να
καταγράψει. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, 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.

TIME STAMP
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα εμφανιςτεί θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ εγγραφισ ςασ
VIDEO FILE FORMAT
Επιλζξτε μεταξφ MOV ι MP4. Εάν δεν είςτε ςίγουροι για το ποια είναι θ χριςθ επιλζξτε
MP4 κακϊσ χρθςιμοποιείται πιο ςυχνά.
SLOW REC OPTIONS - 2
DOUBLE FILE
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα αποκθκευτοφν 2 αντίγραφα τθσ τρζχουςασ εγγραφισ ςασ.
Το ζνα ςτθν τρζχουςα ρυκμιςμζνθ ανάλυςθ και το άλλο ςε πολφ χαμθλότερθ ανάλυςθ.
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 περιβάλλοντα
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

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.
ΜΕΤΗΣΗ
Επιλζγει το επίπεδο φωτεινότθτασ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων τθσ ςκθνισ ανάλογα με τθ
λειτουργία μζτρθςθσ που χρθςιμοποιείται: Μζςο, ςτακμιςμζνο κζντρο ι Spot.
DISTORTION CORRECTION
Επειδι ο φακόσ τθσ κάμερασ ζχει πολφ μεγάλο FOV (Ρεδίο κζαςθσ), θ φωτογραφικι
μθχανι ςασ κα προςπακιςει να χωρζςει τα πάντα ςτο κζντρο, όπου θ εικόνα κα φαίνεται
να είναι παραμορφωμζνθ ι διογκωμζνθ. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία αυτι, κα
ευκυγραμμίςει τθν εικόνα.

STILL MODE OPTIONS
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.
ΧΟΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ορίηει το χρονικό διάςτθμα που ο αιςκθτιρασ ςυλλζγει το φωσ μζςω του φακοφ.
DELAY CAPTURE
Ορίηει ζνα χρονόμετρο κακυςτζρθςθσ για να ενεργοποιιςει το κλείςτρο ςτον κακοριςμζνο
αρικμό δευτερολζπτων.
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

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.
STILLMODEOPTIONS - 2
ΜΕΤΗΣΗ
Επιλζγει το επίπεδο φωτεινότθτασ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων τθσ ςκθνισ ανάλογα με τθ
λειτουργία μζτρθςθσ που χρθςιμοποιείται: Μζςο, ςτακμιςμζνο κζντρο ι Spot.
RAW
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα γραφτεί ζνα μθ ςυμπιεςμζνο αρχείο ξεχωριςτό από τθν

εικόνα JPG ςτθν κάρτα για να το επεξεργαςτείτε αργότερα. Χρθςιμοποιιςτε ζνα εξωτερικό
λογιςμικό επεξεργαςίασ φωτογραφιϊν για να το κάνετε πριν από τθν αποκικευςθ ςτον
τφπο αρχείου που κζλετε.STILLMODEOPTIONS - 2

GYRO SENSOR
Ενεργοποιεί τθν ςτακεροποίθςθ βίντεο για να εξαλείψει το κοφνθμα τθσ κάμερασ.
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 ενεργοποιθμζνθ, 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.
DISTORTION CORRECTION
Επειδι ο φακόσ τθσ κάμερασ ζχει πολφ μεγάλο FOV (Ρεδίο κζαςθσ), θ φωτογραφικι
μθχανι ςασ κα προςπακιςει να χωρζςει τα πάντα ςτο κζντρο, όπου θ εικόνα κα φαίνεται
να είναι παραμορφωμζνθ ι διογκωμζνθ. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία αυτι, κα
ευκυγραμμίςει τθν εικόνα.
TIME STAMP
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα εμφανιςτεί θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ εγγραφισ ςασ
ΕΠΙΛΟΓΕ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ
PHOTOLAPSE TIME
Ορίηει το διάςτθμα μεταξφ των λιψεων.
ΧΟΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ορίηει το χρονικό διάςτθμα που αιςκθτιρασ κα ςυλλζξει το φωσ μζςω του φακοφ.
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.
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 περιβάλλοντα
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
υκμίηει τθν 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 ενϊ θ ευαιςκθςία των pixel επίςθσ ανεβαίνει. υκμίςτε
ανάλογα με τισ προτιμιςεισ ςασ.
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.
ΕΠΙΛΟΓΕ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ – 2
ΜΕΤΗΣΗ
Επιλζγει το επίπεδο φωτεινότθτασ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων τθσ ςκθνισ ανάλογα με τθ
λειτουργία μζτρθςθσ που χρθςιμοποιείται: Μζςο, ςτακμιςμζνο κζντρο ι Spot.
RAW
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα γραφτεί ζνα μθ ςυμπιεςμζνο αρχείο ξεχωριςτό από τθν
εικόνα JPGςτθν κάρτα για να το επεξεργαςτείτε αργότερα. Χρθςιμοποιιςτε ζνα εξωτερικό
λογιςμικό επεξεργαςίασ φωτογραφιϊν για να το κάνετε πριν από τθν αποκικευςθ ςτον
τφπο αρχείου που κζλετε.STILLMODE
GYRO SENSOR
Ενεργοποιεί τθν ςτακεροποίθςθ βίντεο για να εξαλείψει το κοφνθμα τθσ κάμερασ.
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 ενεργοποιθμζνθ, 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.
DISTORTION CORRECTION
Επειδι ο φακόσ τθσ κάμερασ ζχει πολφ μεγάλο FOV (Ρεδίο κζαςθσ), θ φωτογραφικι
μθχανι ςασ κα προςπακιςει να χωρζςει τα πάντα ςτο κζντρο, όπου θ εικόνα κα φαίνεται
να είναι παραμορφωμζνθ ι διογκωμζνθ. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία αυτι, κα
ευκυγραμμίςει τθν εικόνα.
TIME STAMP
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα εμφανιςτεί θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ εγγραφισ ςασ
BURST MODE OPTIONS
BURST MODE:
Γριγορθ και πολλαπλι διαδοχι ςτιγμιότυπων, επιλζξτε τον αρικμό των επικυμθτϊν
φωτογραφιϊν (Max: 10 διαδοχικζσ λιψεισ).

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.
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
υκμίηει τθν 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 ενϊ θ ευαιςκθςία των pixelεπίςθσ ανεβαίνει. υκμίςτε
ανάλογα με τισ προτιμιςεισ ςασ.
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.
BURST MODE OPTIONS - 2
ΜΕΤΗΣΗ
Επιλζγει το επίπεδο φωτεινότθτασ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων τθσ ςκθνισ ανάλογα με τθ
λειτουργία μζτρθςθσ που χρθςιμοποιείται: Μζςο, ςτακμιςμζνο κζντρο ι Spot.
GYRO SENSOR
Ενεργοποιεί τθν ςτακεροποίθςθ βίντεο για να εξαλείψει το κοφνθμα τθσ κάμερασ.
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 ενεργοποιθμζνθ, κα βοθκιςει ςτθν εξιςορρόπθςθ των εικόνων ςασ
προςαρμόηοντασ τισ αντικζςεισ.
DISTORTION CORRECTION
Επειδι ο φακόσ τθσ κάμερασ ζχει πολφ μεγάλο FOV (Ρεδίο κζαςθσ), θ φωτογραφικι
μθχανι ςασ κα προςπακιςει να χωρζςει τα πάντα ςτο κζντρο, όπου θ εικόνα κα φαίνεται
να είναι παραμορφωμζνθ ι διογκωμζνθ. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία αυτι, κα
ευκυγραμμίςει τθν εικόνα.
TIME STAMP
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα εμφανιςτεί θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ εγγραφισ ςασ
ΕΠΙΛΟΓΕ ΒΙΝΣΕΟ + ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ
PHOTOLAPSE TIME
Ορίηει το διάςτθμα μεταξφ των λιψεων.

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
βίντεό . Διατίκεται μόνο ςε λειτουργίεσ Βίντεο.
Σθμείωςθ: Το FPS (Frames Per Second) είναι μζροσ των επιλογϊν ςτθν ανάλυςθ βίντεο:

Πςο υψθλότερο είναι το FPS, τόςο περιςςότερεσ εικόνεσ κα εμφανίηονται ανά
δευτερόλεπτο, και πιο ομαλι 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. Πταν 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.
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία, ο αιςκθτιρασ εικόνασ κα αντιςτακμίςει τισ
ςυνκικεσ χαμθλοφ φωτιςμοφ, ςε βάροσ του καρζ (διπλάςια καρζ). Η απενεργοποίθςθ τθσ
λειτουργίασ διατθρεί και κλειδϊνει το τρζχον επιλεγμζνο καρζ (FPS) ανεξάρτθτα από τισ
ςυνκικεσ φωτιςμοφ.
WDR
υκμίηει αυτόματα το εφροσ φωτεινότθτασ/ςκοτεινότθτασ που ζχει θ κάμερα για να
καταγράψει. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα βοθκιςει ςτθν εξιςορρόπθςθ των εικόνων ςασ
προςαρμόηοντασ τισ αντικζςεισ.

GYRO SENSOR
Ενεργοποιεί τθν ςτακεροποίθςθ βίντεο για να εξαλείψει το κοφνθμα τθσ κάμερασ.
AUDIO
Ενεργοποίθςθ ι απενεργοποίθςθ τθσ εγγραφισ ιχου μαηί με το βίντεό ςασ.
VOLUME
υκμίηει πόςο ευαίςκθτο είναι το μικρόφωνο τθσ φωτογραφικισ ςασ μθχανισ.
Υπάρχουν ρυκμίςεισ για το πόςο απαλόσ ι πόςο δυνατόσ ιχοσ κα καταγράφεται με το
βίντεό ςασ.
TIME STAMP
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα εμφανιςτεί θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ εγγραφισ ςασ
ΕΠΙΛΟΓΕ ΒΙΝΣΕΟ + ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ – 2
VIDEO FILE FORMAT
Επιλζξτε μεταξφ MOV ι MP4. Εάν δεν είςτε ςίγουροι για το ποια είναι θ χριςθ επιλζξτε
MP4, όπωσ χρθςιμοποιείται πιο ςυχνά.
BITRATE
Αλλάηει πόςθ πλθροφορία περιλαμβάνεται ςε κάκε βίντεο.
Τα υψθλότερα bitrates αποδυναμϊνουν το βίντεό ςασ ςε βάροσ του μεγζκουσ του αρχείου.

DOUBLE FILE
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα αποκθκευτοφν 2 αντίγραφα τθσ τρζχουςασ εγγραφισ ςασ.
Το ζνα ςτθν τρζχουςα ρυκμιςμζνθ ανάλυςθ και το άλλο ςε πολφ χαμθλότερθ ανάλυςθ.
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 περιβάλλοντα
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

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.
ΜΕΤΗΣΗ
Επιλζγει το επίπεδο φωτεινότθτασ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων τθσ ςκθνισ ανάλογα με τθ
λειτουργία μζτρθςθσ που χρθςιμοποιείται: Μζςο, ςτακμιςμζνο κζντρο ι Spot.
DISTORTION CORRECTION
Επειδι ο φακόσ τθσ κάμερασ ζχει πολφ μεγάλο FOV (Ρεδίο κζαςθσ), θ φωτογραφικι
μθχανι ςασ κα προςπακιςει να χωρζςει τα πάντα ςτο κζντρο, όπου θ εικόνα κα φαίνεται
να είναι παραμορφωμζνθ ι διογκωμζνθ. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία αυτι, κα
ευκυγραμμίςει τθν εικόνα.
CAR MODE OPTIONS
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
βίντεό 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 πιο ομαλι 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 ςασ βίντεο.
FOV
Ρεδίο προβολισ / Ρεδίο όραςθσ (επίςθσ γνωςτό ωσ «Εςτιακό μικοσ»)
Πςο υψθλότερθ είναι θ ρφκμιςθ, τόςο ευρφτερθ γίνεται θ γωνία τθσ καταγεγραμμζνθσ
ςκθνισ.

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία, ο αιςκθτιρασ εικόνασ κα αντιςτακμίςει τισ
ςυνκικεσ χαμθλοφ φωτιςμοφ, ςε βάροσ του καρζ (διπλάςια καρζ). Η απενεργοποίθςθ τθσ
λειτουργίασ διατθρεί και κλειδϊνει το τρζχον επιλεγμζνο καρζ (FPS) ανεξάρτθτα από τισ
ςυνκικεσ φωτιςμοφ.
WDR
υκμίηει αυτόματα το εφροσ φωτεινότθτασ/ςκοτεινότθτασ που ζχει θ κάμερα για να
καταγράψει. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα βοθκιςει ςτθν εξιςορρόπθςθ των εικόνων ςασ
προςαρμόηοντασ τισ αντικζςεισ.

GYRO SENSOR
Ενεργοποιεί τθν ςτακεροποίθςθ βίντεο για να εξαλείψει το κοφνθμα τθσ κάμερασ.
AUDIO
Ενεργοποίθςθ ι απενεργοποίθςθ τθσ εγγραφισ ιχου μαηί με το βίντεό ςασ.
VOLUME
υκμίηει πόςο ευαίςκθτο είναι το μικρόφωνο τθσ φωτογραφικισ ςασ μθχανισ.
Υπάρχουν ρυκμίςεισ για το πόςο απαλόσ ι πόςο δυνατόσ ιχοσ κα καταγράφεται με το
βίντεό ςασ.
TIME STAMP
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα εμφανιςτεί θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ εγγραφισ ςασ
CARMODEOPTIONS - 2
VIDEO FILE FORMAT
ΕπιλζξτεμεταξφMOVιMP4 εάν δεν είςτε ςίγουροι για το ποια είναι θ χριςθ, επιλζξτε MP4,
όπωσ χρθςιμοποιείται πιο ςυχνά.
BITRATE
Αλλάηει πόςθ πλθροφορία περιλαμβάνεται ςε κάκε βίντεο.
Τα υψθλότερα bitrates αποδυναμϊνουν το βίντεό ςασ ςε βάροσ του μεγζκουσ του αρχείου.
DOUBLE FILE
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα αποκθκευτοφν 2 αντίγραφα τθσ τρζχουςασ εγγραφισ ςασ

Το ζνα ςτθν τρζχουςα ρυκμιςμζνθ ανάλυςθ και το άλλο ςε πολφ χαμθλότερθ ανάλυςθ.
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 περιβάλλοντα
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

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.
ΜΕΤΗΣΗ
Επιλζγει το επίπεδο φωτεινότθτασ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων τθσ ςκθνισ ανάλογα με τθ
λειτουργία μζτρθςθσ που χρθςιμοποιείται: Μζςο, ςτακμιςμζνο κζντρο ι Spot.
DISTORTION CORRECTION
Επειδι ο φακόσ τθσ κάμερασ ζχει πολφ μεγάλο FOV (Ρεδίο κζαςθσ), θ φωτογραφικι
μθχανι ςασ κα προςπακιςει να χωρζςει τα πάντα ςτο κζντρο, όπου θ εικόνα κα φαίνεται
να είναι παραμορφωμζνθ ι διογκωμζνθ. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία αυτι, κα
ευκυγραμμίςει τθν εικόνα.
ΤΠΟΒΡΤΧΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ
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
βίντεό 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 πιο ομαλι 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 ςασ βίντεο.
FOV
Ρεδίο προβολισ / Ρεδίο όραςθσ (επίςθσ γνωςτό ωσ «Εςτιακό μικοσ»)
Πςο υψθλότερθ είναι θ ρφκμιςθ, τόςο ευρφτερθ γίνεται θ γωνία τθσ καταγεγραμμζνθσ
ςκθνισ.
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία, ο αιςκθτιρασ εικόνασ κα αντιςτακμίςει τισ
ςυνκικεσ χαμθλοφ φωτιςμοφ, ςε βάροσ του καρζ (διπλάςια καρζ). Η απενεργοποίθςθ τθσ
λειτουργίασ διατθρεί και κλειδϊνει το τρζχον επιλεγμζνο καρζ (FPS) ανεξάρτθτα από τισ
ςυνκικεσ φωτιςμοφ.
WDR
υκμίηει αυτόματα το εφροσ φωτεινότθτασ/ςκοτεινότθτασ που ζχει θ κάμερα για να
καταγράψει. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, 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.
GYRO SENSOR
Ενεργοποιεί τθν ςτακεροποίθςθ βίντεο για να εξαλείψει το κοφνθμα τθσ κάμερασ.
AUDIO
Ενεργοποίθςθ ι απενεργοποίθςθ τθσ εγγραφισ ιχου μαηί με το βίντεό ςασ.
VOLUME
υκμίηει πόςο ευαίςκθτο είναι το μικρόφωνο τθσ φωτογραφικισ ςασ μθχανισ.
Υπάρχουν ρυκμίςεισ για το πόςο απαλόσ ι πόςο δυνατόσ ιχοσ κα καταγράφεται με το
βίντεό ςασ.
TIME STAMP
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα εμφανιςτεί θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ εγγραφισ ςασ
ΤΠΟΒΡΤΧΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ -2
VIDEO FILE FORMAT
Επιλζξτε μεταξφ MOV ι MP4. Εάν δεν είςτε ςίγουροι για το ποια είναι θ χριςθ επιλζξτε
MP4, όπωσ χρθςιμοποιείται πιο ςυχνά.
BITRATE
Αλλάηει πόςθ πλθροφορία περιλαμβάνεται ςε κάκε βίντεο.
Τα υψθλότερα bitrates αποδυναμϊνουν το βίντεό ςασ ςε βάροσ του μεγζκουσ του αρχείου.
DOUBLE FILE
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα αποκθκευτοφν 2 αντίγραφα τθσ τρζχουςασ εγγραφισ ςασ
Το ζνα ςτθν τρζχουςα ρυκμιςμζνθ ανάλυςθ και το άλλο ςε πολφ χαμθλότερθ ανάλυςθ.

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 περιβάλλοντα
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

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.
ΜΕΤΗΣΗ
Επιλζγει το επίπεδο φωτεινότθτασ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων τθσ ςκθνισ ανάλογα με τθ
λειτουργία μζτρθςθσ που χρθςιμοποιείται: Μζςο, ςτακμιςμζνο κζντρο ι Spot.
DISTORTION CORRECTION
Επειδι ο φακόσ τθσ κάμερασ ζχει πολφ μεγάλο FOV (Ρεδίο κζαςθσ), θ φωτογραφικι
μθχανι ςασ κα προςπακιςει να χωρζςει τα πάντα ςτο κζντρο, όπου θ εικόνα κα φαίνεται
να είναι παραμορφωμζνθ ι διογκωμζνθ. Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία αυτι, κα
ευκυγραμμίςει τθν εικόνα.
ΓΕΝΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ
ΓΛΩΣΣΑ
Επιλζξτε τθ γλϊςςα για όλα τα μενοφ και τισ επιλογζσ.
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΩΑ
υκμίηει τθν θμερομθνία και τθν ϊρα του ςυςτιματοσ ςτθν κάμερα.
FORMAT
Σβινει τελείωσ όλα τα ςτοιχεία τθσ κάρτασ μνιμθσ και ςτθ ςυνζχεια τα ρυκμίηει ωσ νζα
μονάδα δίςκου (ςε ςφςτθμα FAT32).
FPV
Ενεργοποιεί αναλογικά βίντεο ςε πραγματικό χρόνο μζςω τθσ εξόδου USB
(Απαιτείται καλϊδιο εξόδου AV).

TV MODE
Οι επιλογζσ είναι NTSC ι PAL. Η κωδικοποίθςθ χρϊματοσ και το Framerate για βίντεο
εγγραφι. Οι χριςτεσ ςτισ ΗΡΑ χρθςιμοποιοφν NTSC, θ προεπιλογι είναι PAL.
FAST RECORD
Η εγγραφι αρχίηει αμζςωσ όταν θ ςυςκευι ενεργοποιθκεί.
QUICKLY PHOTO
Η φωτογραφικι μθχανι τραβά αμζςωσ ςτιγμιότυπο όταν είναι ενεργοποιθμζνθ.
SMALL SCREEN DISPLAY
Επιλογι για απενεργοποίθςθ τθσ μπροςτινισ οκόνθσ LCD (Δεν διατίκεται ςτο μοντζλο AIR)
AUTO POWER OFF
Απενεργοποιεί αυτόματα τθν κάμερα ςε προκακοριςμζνθ ϊρα.
Λειτουργεί μόνο αν θ κάμερα είναι ςε αναμονι και δεν καταγράφει.
KEYPAD TONE :
Ενεργοποιεί τουσ ιχουσ ωσ δείκτεσ λειτουργίασ.
LIGHTSET
Για να αλλάξετε τον αρικμό των ενεργϊν φωτεινϊν ενδείξεων κατάςταςθσ LED.

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
Ρεριςτρζφει τθν εγγραφι 180 μοίρεσ.
Ενεργοποιιςτε τθ λειτουργία αυτι όταν τοποκετείτε τθν κάμερα ςε ανάποδθ κζςθ.
LOGO WATERMARK
Ρροςκζτει το λογότυπο SJCAM ςτο κάτω μζροσ τθσ εγγραφισ ςασ.
POWERONMODE
Πταν είναι ρυκμιςμζνθ θ κάμερα κα ξεκινιςει αυτόματα ςτθν επιλεγμζνθ λειτουργία, και
είναι ζτοιμθ για ζναρξθ καταγραφισ.
ΡΟΑΙΕΤΙΚΗ ΥΘΜΙΣΗ
Επαναφζρει τθ μονάδα κάμερασ ςτισ τρζχουςεσ προεπιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ.
VERSION
Εμφάνιςθ τθσ τρζχουςασ ζκδοςθσ του λογιςμικοφ και τθσ θμερομθνίασ ζκδοςθσ.
Η τελευταία ζκδοςθ μπορεί να ενθμερωκεί αυτόματα χρθςιμοποιϊντασ τθν εφαρμογι
SJCAM.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Μπορείτε να μεταφζρετε αρχεία από τθν κάμερά ςασ χρθςιμοποιϊντασ οποιαδιποτε από
αυτζσ τισ 4 μεκόδουσ.

1. Μζςω καλωδίου USB ςυνδεδεμζνου από τθν υποδοχι miniUSB τθσ φωτογραφικισ ςασ
μθχανισ ςε υπολογιςτι με Windows ι Mac:
Α) Συνδζςτε το καλϊδιο USB, επιλζξτε "Συςκευι μαηικισ αποκικευςθσ" ςτθ φωτογραφικι
ςασ μθχανι.
B) Η ςυςκευι ςασ κα εμφανίηεται ωσ μονάδα ςτο Διαχειριςτι αρχείων (Explorer ςε
Windows, Finder ςτο OSX)

2.Μζςω του WIFI μζςω τθσ ηϊνθσ SJCAM App:
A) Συνδζςτε τθ φωτογραφικι μθχανι ςτο τθλζφωνό ςασ: υκμίςεισ ςυςκευισ>Wifi>
Επιλζξτε τθν κάμερά ςασ.
B) Μεταβείτε ςτθν εφαρμογι, πατιςτε το εικονίδιο τθσ Συλλογισ και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε
λιψθ των αρχείων που κζλετε να μεταφζρετε αγγίηοντασ το εικονίδιο με το βζλοσ κάτω
δίπλα ςε κάκε αρχείο.
3. Χρθςιμοποιϊντασ ζναν προςαρμογζα κάρτασ microSD:
A) Απενεργοποιιςτε τθ φωτογραφικι μθχανι και αφαιρζςτε τθν κάρτα microSD.
B) Τοποκετιςτε τθν ςε προςαρμογζα κάρτασ και ςυνδζςτε τθν ςτον υπολογιςτι ςασ.
Γ) Η κάρτα ςασ κα εμφανίηεται ωσ μονάδα ςτο Διαχειριςτι αρχείων.
Δ) Πταν ολοκλθρϊςετε τθ μεταφορά αρχείων, κάντε δεξί κλικ ςτθ μονάδα δίςκου προτοφ
επιλζξετε "Εξαγωγι" αφαιρϊντασ τθν κάρτα από τον υπολογιςτι ςασ.
4.Μεταφζροντασ τθν κάρτα microSD ςτο smartphone ςασ με αφαιροφμενο αποκθκευτικό
χϊρο:
A) Απενεργοποιιςτε τθ φωτογραφικι μθχανι και αφαιρζςτε τθν κάρτα microSD.
B) Τοποκετιςτε τθ microSD ςτθ ςυςκευι ςασ.
Η κάρτα microSD κα εμφανιςτεί ωσ μονάδα ςτο διαχειριςτι αρχείων τθσ κινθτισ ςασ
ςυςκευισ.
Γ) Μεταφζρετε τα αρχεία που επιλζγετε ςτθν κινθτι ςυςκευι ςασ.
Δ) Πταν τελειϊςετε, "βγάλτε" τθν κάρτα microSD επιλζγοντασ "Αποςφνδεςθ"

Ρροαιρετικά: Διαμορφϊςτε τθν κάρτα microSD ςτθ φωτογραφικι μθχανι ςασ για να
αφαιρζςετε τα αρχεία που προςτζκθκαν από τθ ςυςκευι ςασ.

