
 

 

  Action Camera SJCAM 4K SJ7 STAR WIFI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overview : 
 
SJ7 Star with native 4K 
The Ambarella A12S Sports and Flying Camera Processor is a system-on-chip solution that 
integrates an advanced image sensor pipeline (ISP), an H.264 encoder, and a powerful 
ARM Cortex™ CPU for advanced analytics, Wi-Fi streaming and user applications. 
Targeting the next generation of connected sports, 360 (VR) and flying cameras, the A12S 
Delivers up to 4K-video recording at 30fps or equivalent performance while streaming a 
Second, live, mobile-resolution video over a WiFi network for preview or sharing.   
A unique architecture and 28-nm process technology. 
SJ7 Star’s 2.0” touch screen allows for easy Navigation and allows you to clearly 
Preview your photo and video shots. 
The SJ7 Star has so many features that not having a 2.0” Touch screen would mean button pressing for days. 
The Touch screen is large enough to clearly see the icons and 
Is ultra-sensitive to finger touch. When capturing the Star,Time is of the essence. 
The SJ7 Star is SJCAM’s first native 4K action camera. The SJ7 supports many different video resolutions at 
different frames per second. Record up to 4K@30fps to capture the best times of your life. With SJ7, you are 
the Star. Three FOV settings allow you to catch up to 166°on your Star. 
Capture exactly what you want without post-editing. 
SJ7 Star uses a Sony IMX117 12MP sensor enabling  you to capture sharp photos and gorgeous video. The 
SJCAM firmware captures true-to-life images with minimal processing. Photos can be shot up to 16mp via 
interpolation. How do you capture the scene exactly as your eyes see? Easy. Capture with the SJCAM Star. 
SJ7 – the choice of the Stars. 
SJCAM SJ7 Star has a lightweight yet sturdy aluminum alloy housing. 
The matte finish, with machined edges, gives the Star an elegant appearance. 

 

 
 
 
 



Features: 
 
Chipset : Ambarella A12S75  
Image sensor 
Type :1/2.” CMOS 12.40 MP (Sony IMX117) 
Effective Pixels : Approx. 12.76 Mega Pixels (4168 * 3062) 
Output Pixels : Approx. 12.40 Mega Pixels 
Lens  
Focal Length Lens f= 3mm 
F No. F= 2.5 
F.O.V(D)  166°(H=120°  V=89°) 
LCD Display :2.0 inch 240*(RGB)*320 dots wide delta color TFT LCD ,  
Touch Screen 
Viewfinder Optical Viewfinder  No 
Focusing   
Type :Fixed 
Exposure  
Control :Programmed AE 
Compensation ±2EV (0.33 EV steps) 
ISO Equivalent :Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 
LED Modes :No 
White Balance :Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent 
Remote Control :WiFi and 2.4G Hz Remot 
Frame :Metal 
Still Image  
Modes: Single Image up to 12M 
EIS:Support 1080P 60/30 fps Only 
Audio 
External Mic and Speaker (Mono) Equipped 
Storage 
Internal memory: no internal memory 
External memory: supporting SDIO v3.0,SD,SDHC,SDXC and UHS-1 speed 
File format 
Photo : JPEG 
Audio : PCM 48KHZ 16bit 
Video : H.264 BP/MP/HP Level 5.1 and MJPEG codecs 
Image size 12Mp 
Video Output 
HDMI: Support 1920X1080P60 output With CEC 
Composite: NTSC/PAL 
Interface  USB 2.0: Recharging/File Transfer 
Power Source :Li-ion rechargeable Battery 1000mAH 
Accessories :Car power adaptor, Mount, USB Cable, HDMI Cable,  
AV Cable 
Dimensions (W*H*D) L: 60mm,  W: 41mm,  H:24.7mm 
(with lens part will be 30mm) 
Weight :0.058 kg without battery, 0.074 kg with battery 
Support :Mass Storage Driver 
Windows 7, 8.x 
OS X® 10.8 or later 

 
 

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 

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

IEC 62209-2 

EN62311 

    

Radio  

EN 300 328 V1.8.1 

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, 
SJ7 STAR. 
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       

 



SJ7 STAR 

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 MICRO USB 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 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. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - 1 

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 τθ ςυμπίεςθ κα ζχει θ εικόνα εξόδου. Πςο υψθλότερο είναι, τόςο μεγαλφτερο 

κα είναι το αρχείο, αλλά κα περιζχει περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. 



ΧΟΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Ορίηει το χρονικό διάςτθμα που ο αιςκθτιρασ ςυλλζγει το φωσ μζςω του φακοφ. 

PHOTO STAMP 
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα εμφανίηεται  θ ϊρα και θ θμερομθνία ςτισ φωτογραφίεσ 
ςασ. 
 
SELF TIMER:  
Ορίηει ζνα χρονόμετρο κακυςτζρθςθσ για να ενεργοποιιςει το κλείςτρο ςτον κακοριςμζνο 
αρικμό δευτερολζπτων. 
 
BURST MODE:  
Γριγορθ και πολλαπλι διαδοχι ςτιγμιότυπων, επιλζξτε τον αρικμό των επικυμθτϊν 
φωτογραφιϊν (Max: 10 διαδοχικζσ λιψεισ). 
 
TIMELAPSE PHOTO:  
Ορίηει το διάςτθμα μεταξφ μιασ μακράσ ακολουκίασ λιψεων. 
 
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. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – 2 

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.     

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. 
 

ΜΕΤΗΣΗ 

Επιλζγει το επίπεδο φωτεινότθτασ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων τθσ ςκθνισ ανάλογα με τθ 

λειτουργία μζτρθςθσ που χρθςιμοποιείται: Μζςο, ςτακμιςμζνο κζντρο ι Spot. 

 

 



VIDEO RECORD -1  

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.  
 
ΒΙΝΤΕΟ ΡΟΙΟΤΗΤΑ:  
Ορίηει πόςθ λεπτομζρεια καταγράφεται ςτο βίντεο. 
Διατίκεται ςε 3 προεπιλογζσ: Super Fine, Fine και Normal. 
 
FOV:  
Ρεδίο προβολισ. Πςο ευρφτερθ είναι θ ρφκμιςθ, τόςο περιςςότερα μζρθ τθσ ςκθνισ 
περιλαμβάνονται ςτθν εγγραφι.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Πταν χρθςιμοποιείτε το γυροςκόπιο, τα 1080p ςε 30 ι 60fps δεν κα ζχουν 
επιλογζσ FOV κακϊσ ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με τθ ςτακεροποίθςθ. 
 
AUTO LOW LIGHT:  
Πταν είναι ενεργοποιθμζνο, ο αιςκθτιρασ εικόνασ αντιςτακμίηει το χαμθλό φωτιςμό, με 
τον αρικμοφ των καρζ. Η απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ κα κλειδϊςει τον αρικμό καρζ 
με το επιλεγμζνο καρζ (FPS) ανεξάρτθτα από τισ ςυνκικεσ φωτιςμοφ. 
 
SLOW MOTION:  
υκμίηει το framerate για να τρζξει με τθν κακοριςμζνθ ταχφτθτα.  
Κατά τθν εγγραφι ςε υψθλότερα FPS, το βίντεο κα εμφανιςτεί αργά. 
 

GYRO SENSOR: 
υκμίηει τον αιςκθτιρα γυροςκοπίου για να ςτακεροποιιςει τθν κίνθςθ που βλζπει ςτο 
πλαίςιο. 
 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ:  
Ορίηει τθν κάμερα για εγγραφι κάκε φορά που ανιχνεφεται κίνθςθ. 
 
ΔΙΡΛΑ ΑΧΕΙΑ:  
Θα αποκθκευτοφν 2 εκδόςεισ του εγγεγραμμζνου βίντεο, το ζνα ςτθν επιλεγμζνθ ανάλυςθ 
και το άλλο ςε χαμθλι ανάλυςθ (768x432pixels) για χριςθ ςτθν επεξεργαςία. 
 
VIDEO STAMP:  
Πταν είναι ενεργοποιθμζνθ, κα εμφανιςτεί θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ εγγραφισ ςασ. 
 
TIMELAPSE VIDEO:  
Ορίηει το χρονικό διάςτθμα μεταξφ των λιψεων. Τα εγγεγραμμζνα αρχεία κα ζχουν ζνα 
(MP4) αντί για πολλά αρχεία εικόνασ. 
 
 

 



VIDEO RECORD -2 

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 

CAR DV: 
Επιτρζπει τθν ενεργοποίθςθ τθσ κάμερασ και τθν αυτόματθ εγγραφι κατά τθν εκκίνθςθ του 
κινθτιρα. 
Απαιτεί ότι θ κάμερα είναι ςυνδεδεμζνθ ςε μεταςχθματιςτι ρεφματοσ αυτοκινιτου. 
 
ΕΝΤΑΣΗ ΜΙΚΟΦΩΝΟΥ: 
υκμίηει τθν ευαιςκθςία του μικροφϊνου. 
 

SHARPNESS 

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

ανάλογα με τισ προτιμιςεισ ςασ. 

AWB ΙΣΟΟΡΙΑ ΛΕΥΚΟΥ 

υκμίηει τθ κερμοκραςία χρϊματοσ του ςτιγμιότυπου / εγγραφισ ςτον περιβάλλοντα 

φωτιςμό. 

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.     

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. 
 

ΜΕΤΗΣΗ 

Επιλζγει το επίπεδο φωτεινότθτασ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων τθσ ςκθνισ ανάλογα με τθ 

λειτουργία μζτρθςθσ που χρθςιμοποιείται: Μζςο, ςτακμιςμζνο κζντρο ι Spot. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – 1 
 
QUICK CAPTURE:  
Επιτρζπει τθν αυτόματθ εγγραφι όταν θ κάμερα είναι ενεργοποιθμζνθ. 
 
DELAY OFF:  
Σε κατάςταςθ λειτουργίασ dashcam, θ κάμερα κα ςβιςει 10 δευτερόλεπτα αφότου ο 
κινθτιρασ ςβιςει.  



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. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ:  
Για ρφκμιςθ τθσ ςυχνότθτασ καρζ (50Hz ι 60Hz). 
Χρθςιμοποιείται επίςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των φαινομενικϊν επιδράςεων των 
λαμπτιρων φκοριςμοφ ι τθσ επίδραςθσ του jello των αντικειμζνων που κινοφνται γριγορα. 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΡΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ:  
υκμίςεισ ϊρασ για να απενεργοποιιςετε τθν κάμερα όταν δεν υπάρχει δραςτθριότθτα. 
 

SCREEN OFF:  
υκμίηει τθν οκόνθσ LCD ϊςτε να ςβιςει ι τθν απενεργοποιεί. 
 

STATUS LED:  
Ενεργοποιεί ι απενεργοποιεί τουσ δείκτεσ κατάςταςθσ LED 
 
WIFI LED:  
Ενεργοποιεί ι απενεργοποιεί τθν ζνδειξθ κατάςταςθσ LED για WiFi. 
 
TV OUT:  
Ενεργοποιεί τθν ζξοδο μζςω HDMI 
 

BEEP:  
Ενεργοποιεί τουσ ιχουσ τθσ κάμερασ όπωσ τθν τροφοδοςία του ιχου, τουσ ιχουσ του 
κλείςτρου κλπ. 
 

ΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑΣ: 
Για τθ ρφκμιςθ τθσ θμερομθνίασ τθσ κάμερασ. 
 

ΥΘΜΙΣΗ ΧΟΝΟΥ:  
Για τθ ρφκμιςθ τθσ ϊρασ τθσ κάμερασ. 
 

FORMAT DATE: 
Ορίηει τθν προτιμϊμενθ μορφι θμερομθνίασ (Y / M / D, D / M / Y, M / D / Y) 
 

ΓΛΩΣΣΑ:  
Ορίηει τθ γλϊςςα τθσ κάμερασ. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – 2 
 

WIFI:  
Επιλογζσ για ενεργοποίθςθ ι απενεργοποίθςθ του WiFi 
 

WIFI SSID:  
Αλλάξτε από το προεπιλεγμζνο όνομα WiFi ςε οτιδιποτε κζλετε. 
 

 

WIFI PASSWORD:  
Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμζνο κωδικό πρόςβαςθσ κατά τθ ςφνδεςθ ςε μια κινθτι 
ςυςκευι. 
 



FORMAT:  
Επαναφζρει τθν κάρτα μνιμθσ ςτισ εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ, διαγράφει όλα τα αρχεία. 
 

ΡΟΑΙΕΤΙΚΗ ΥΘΜΙΣΗ:  
Επαναφζρει τθν εργοςταςιακι ρφκμιςθ τθσ κάμερασ. 
 

SJ7 STAR (VERSION):  
Εμφανίηει τον τρζχοντα αρικμό ζκδοςθσ του λογιςμικοφ που ζχει εγκαταςτακεί. 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 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.  
 


