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Onnittelut uudesta SJCAM Action-kamerasta!

Ennen kuin otat kameran käyttöön lue tämä manuaali huolellisesti läpi.
Kamerassa on paljon ominaisuuksia joihin sinun täytyy tutustua
saadaksesi täyden hyödyn niistä.

Kameran ohjelmisto on tärkeä pitää päivitettynä.
Mene www://sjcamhd.com/firmware/ ladataksesi ohjelmistopäivitykset ja tarkastaaksesi viimeisimmät
suorituskyky parannukset sekä ominaisuuspäivitykset.

HUOMIO!

1. Kamera on herkkä tuote. Älä pudota tai altista sitä iskuille.
2. Älä altista tuotetta voimakkaille magneettikentille, kuten magneeteille, sähkömoottoreille ja laitteille, jotka
käyttävät vahvoja radioaaltoja.
3. Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille. Elektroniikka ja optiikka voi vahingoittua pitkäaikaisen
lämmönaltistumisen seurauksesta.
4. Älä upota kameraa veteen ilman vesitiivistä suojakoteloa.
5. Vältä pitkäaikaisia latauksia. Säilytä lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.



Malli: SJ6 LEGEND
Tyyppi: Sports Camera
Kameran tyyppi: 4K (interpoloitu)
Piirisarja: Novatek 96660
Anturi: CMOS
Suurin tuettu ulkoinen muisti: Micro SD 128G (ei sisälly)
Näytön koko: 2.0 tuumaa
Näytön tyyppi: LTPS
Akun tyyppi: Vaihdettava
Akun kapasiteetti: 1000mAh
Virtalähde: 5V 1A
Lataamistapa: AC adapteri, Autolaturi, Tietokoneesta USB:n kautta
Käyttöaika: 110 minuuttia
166 asteen laajakulmalinssi
Dekoodaus formaatti: H.264
Videoformaatti: MOV,MP4
Kuvan resoluutio: 1080P(30fps),1080P(60fps),2K (30fps),4K (24fps),
720P (120fps),720P (30fps),720P (60fps),VGA (240fps)
Kuvataajuus: 120fps,25fps,30FPS,60FPS
Kuvaformaatti : JPEG
Äänijärjestelmä: Sisäänrakennettu mikrofoni/kaiutin (AAC)
WIFI: Kyllä
Kuvanvakain: Kyllä
Kieli: Tsekki, Tanska, Englanti, Ranska, Saksa, Unkari, Italia, Japani, Korea,
Puola, Portugali, Romania, Venäjä, yksinkertaistettu Kiina, Slovakia, Espanja, perinteinen Kiina
50Hz,60Hz
Tuotteen koko: (P x L x K): 5.90 x 4.10 x 2.11 cm / 2.32 x 1.61 x 0.83 tuumaa
Pakkauksen koko: (P x L x K): 25.00 x 13.10 x 6.40 cm / 9.9 x 5.2 x 2.5 tuumaa
Tuotteen paino: 0.082 kg
Pakkauksen paino: 0.700 kg



Kuvaus nappi

Virtanappi

Osoitin LED:it

Asetukset

Linssi

Etunäyttö
Mini USB Portti

Micro HDMI Portti

MicroSD paikka

Mikrofoni

Kaiutin

Päänäyttö

Osoitin LED
Kuvaus nappi

Kameran osat



WiFi ON/OFF

Sarajakuvaus nappi

Videokuvaus Start/Stop Valokuvaus

Sammutusnappi

Kun yhdistä kaukosäätimen
kameraan kerran sitä ei enään
tarvitse luoda toista kertaa.
Aina kun SJ6 LEGEND
käynnistetään kaukosäädin on
käyttövalmis.

Kaukosäädin on testattu
toimivanmaksimissaan 10
metrin näköetäisyydellä
kamerasta.

Kaukosäätimen paristo kestää
pitkään, sillä se kuluttaa virtaa
ainoastaan kun jotain nappia
painetaan.

Kaukosäädin käyttää litium
CR2032 nappiparistoa.

Yhdistääksesi kaukosäätimen SJ6 LEGEND:iin: Pyyhkäise Toggle Screen> Remote Control. Valitse “On” sitten valitse
“Remote Control Pairing”. Kuvallinen ohje ilmestyy näytölle. Paina video ja kuva nappia yhtä aikaa ja “Pairing
Completion ID” ilmestyy näytölle. Kaukosäädin on nyt käytössäsi.



Poista kamera vesitiiviistä kotelosta
työntämällä lukkoa ja nostamalla salpa
etupuolelta koteloa. Kun salpa on auki
avaa luukku ja vedä kamera pois
kotelosta. Seuraa yllä olevassa kuvassa
annettuja ohjeita.

Kytke MiniUSB kaapeli kameran sivussa
olevaan MiniUSB porttiin, kuten kuvassa
yllä. Kytke kaapelin toinen pää
seinäpistokkeeseen, jonka ulostulo on 5V
1A, tai tietokoneeseen.

Poista akku kamerasta avaamalla
pohjassa oleva luukku ja vetämällä
akku pois. Seuraa yllä olevassa
kuvassa annettuja ohjeita.
Kytke akku ulkoiseen laturiin. (Ei
kuvassa, myydään erikseen)

Kameran poistaminen
vesitiiviistä kotelosta

Kameran lataaminen miniUSB
kaapelilla

Akun poistaminen kamerasta



Pidä pohjassa Power/Mode nappia
käynnistääksesi kameran. Kun kamera
käynnistyy kuulet äänimerkin,
merkkivalot syttyvät ja näyttössä näkyy
SJCAM logo.
Sammuttaaksesi kameran paina Power
nappia kerran.

Aseta MicroSD-kortti yllä olevan kuvan
osoittamalla tavalla, nimiöpuoli kameran
etuosaa kohti, kunnes se napsahtaa
paikoilleen.
Poistaaksesi muistikortin työnnä sitä
kevyesti sisäänpäin kunnes se napsahtaa
ja voit vetää sen pois.

HUOMAUTUS: Varmistaaksesi että et
menetä muistikortin sisältöä, asenna/poista
muistikortti vain kun kamerasta on virta
pois päältä.

Kameran käynnistys/sammutus Muistikortin
asentaminen/poistaminen



Kulunut aika | Jäljellä oleva tallennusaika muistikortille

AKUN VARAUKSEN OSOITIN
Näyttää paljonko virtaa akussa on likimäärin.
Välkkyy kun akku on melkein tyhjä.

GYRO VAKAUTTAMINEN (PÄÄLLÄ)
Kuvake osoittaa, että gyro on aktiivinen.
Kuvaketta ei näy kun gyro on pois päältä.

MENE ASETUKSIIN
Napauta tätä kuvaketta tehdäksesi muutoksia
sen hetkisen tilan asetuksiin tai yleisiin
asetuksiin.

CURRENT MODE ICON
Kuvake osoittaa missä tilassa olet.

Vaihtoehdot vaihtelevat riippuen tilasta.

TILAN MERKKIVALOT
Punainen ja sininen valo osoittaa kameran

toiminnan tilan.

MENE TOISTOTILAAN
Paina tätä painiketta päästäksesi kameran

galleriaan ja katsellaksesi kuvia ja videoita joita
olet tallentanut.

Käytössä oleva tila.
Resoluutio / Kuvanopeus
Napauta/Pyyhkäise ylös
nähdäksesi muut tila

vaihtoehdot.

Päänäytöllä on monta sisäkkäistä valikkoa
käytettävissä napauttamalla tai pyyhkäisemällä.

Jatka seuraavalle sivulle nähdäksesi räjäytyskuvan
piilotetuista valikoista.

Napauttamalla näytön keskeltä voit kätkeä kaikki
reunakuvakkeet, näpäyttämällä uudestaan kuvakkeet
tulevat taas näkyviin.

Päänäyttö



Ylävalikko

AsetusvalikkoToistovalikko

Tilavalikko

Päävalikko

Nämä ovat kaikki valikot, jotka on
sisällyetty päänäkymään. Voit napauttaa
tai pyyhkäistä käyttääksesi niitä.



Aseta Wifi päälle/pois
Napauta tätä kuvaketta laittaaksesi päälle/pois Wifin.
Saman voi tehdä myös painamalla pohjassa kameran kyljessä
olevaa asetukset nappia.

SJ Kauko ohjaimen käyttö / Parin
luominen
Napauta tätä kuvaketta käyttääksesi kauko ohjainta tai
poistaaksesi sen käytöstä. Myös parin tekeminen kauko
ohjaimen ja kameran välille onnistuu tästä kuvakkeesta.

Vaihda FPV tilaan
Laittaa päälle/pois First Person View tilan. Sallii analogisen TV
ulostulon USB A/V kaapelilla, sekä lukitsee kaikki Wifi toiminnat
ehkäistääkseen häiriöt muiden FPV laitteiden kanssa.

Näytön lukitseminen
Poistaa kosketusnäytön käytöstä ja painikkeita ei voi käyttää.
Kosketa näyttöä nähdäksesi lukitusruudun.

Pyyhkäise ylös palataksesi päävalikkoon
Pyyhkäise tämä ylös piilottaaksesi ylävalikon

Pyyhkäise avainkuvake lukkoon
aukaistaaksesi lukituksen.

Ylävalikko

Päästäksesi tänne,
pyyhkäise alaspäin

päävalikon yläreunasta.



Toistovalikko

Päästäksesi tänne, napauta
tästä:

TOISTOKUVAKE
Ilmaisee, että olet toistotilassa.

MENE EDELLISEEN TIEDOSTOON
Napauta tai pyyhkäise mennäksesi edelliseen

tiedostoon.

PALAA PÄÄRUUTUUN
Napauta poistuaksesi toistotilasta ja palataksesi

pääruutuun.

AKUN VARAUKSEN ILMAISIN
Näyttää kuinka paljon akussa on virtaa jäljellä.

MENE SEURAAVAAN TIEDOSTOON
Napauta tai pyyhkäise mennäksesi seuraavaan
tiedostoon.

POISTA TIEDOSTO
Napauta poistaaksesi tiedosto, joka näkyy ruudussa.

Kulunut aika Tiedoston numero /
Kokonaismäärä

Resoluutio



Päästäksesi tänne, napauta
tästä:

PALAA PÄÄRUUTUUN
Napauta tätä kuvaketta
poistukasesi pääruutuun.

Videonauhoitus tila

Kamera yhdistää aikaviiveellä otetut kuvat
suoraa toistettavaksi videomateriaaliksi

Videonauhoitus hidastettuna.

Still-kuvaus.

Luo jokaisesta aikaviivekuvasta yksittäisen stillkuva
tiedoston

Monta nopeaa peräkkäistä otosta. Valitse kuinka monta
kuvaa otetaan. Enintään 10.

Tilavalikko

Videonauhoitus ja samalla otetaan kuvia asetetulla aikavälillä.

Automaattisesti käynnistää kameran ja aloittaa nauhoituksen, kun
auto käynnistetään. Tai kameraan syötetään virtaa. Toiminto
Käytäessäsi autokamerana
Vaatii autolaturin, myydään erikseen.

Lisää punaista sävyä kuviin ja videoihin, jotta red-filteriä ei tarvitse
veden alla kuvattaessa.
Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle vaihtaaksesi kuvauksesta

Pyyhkäise alas päästäksesi Video+Photo,
Car, ja Underwater tiloihin.



Asetusvalikko

TILAKUVAKE
Kuvake näyttää missä tilassa olet tällä hetkellä.

Vaihtoehdot vaihtelevat riippuen tilasta.

YLEISET ASETUKSET NAPPI
Napauta kuvaketta mennäksesi yleisiin

asetuksiin.
Muutokset vaikuttavat kaikkiin tiloihin.

PALAA PÄÄRUUTUUN
Napauta X kuvaketta poistuaksesi pääruutuun.

CURRENT MENU OPTIONS
Riippuen siitä, missä tilassa olet, valikon
vaihtoehdot vaihtelevat. Kaikki vaihtoehdot tietylle
tilalle näkyy tällä puolella. Selaa alaspäin
nähdäksesi kaikki kohdat.
Kun asetukset on kerran muutettu tietylle tilalle,
ne pysyvät samoina kunnes uudelleen
muutetaan.

Jokaisella tilalla on omat asetukset.
Tutustu jokaiseen tilaan ja sen mukana
tulevaan valikkoon.

Päästäksesi tänne, napauta
tästä:



TILAKUVAKE
Kuvake näyttää missä tilassa olet tällä hetkellä.

ILMAISIN PALLO
Pallo näkyy tasaisesti, kun laite on valmiustilassa.

Pallo välkkyy, kun videota nauhoitetaan.

Aika
Digitaalikello

Aktiivinen Resoluutio/ Kehysnopeus
Näyttää asetetun resoluution koon, sekä kuvakehykset per
sekunti.fps

Kuvaus Aika/ Otetut kuvat
Näyttää ajan kuinka pitkään olet nauhoittanut. Tai kuinka
monta kuvaa on tallennettu.

Akun tason näyttö.
Näyttää kuinka paljon virtaa on jäljellä akussa.
Välkkyy kun akku on melkein tyhjä.

SJ6 LEGEND on ensimmäinen SJCAM, jossa on etunäyttö.
Näyttö antaa käyttäjälle lisäinformaatiota pelkkiin osoitinledeihin
verrattuna.

Etunäyttö



RESOLUTION › Vaihtamalla korkeampaan resoluutioon, videosta tulee tarkempi mutta tiedostokoko
kasvaa myös. Pienemmällä resoluutiolla tiedostokoko on pienempi mutta videon laatu on heikompi.
Huomautus: FPS (Frames Per Second) on osa videoresoluutio asetuksia: Mitä korkeampi FPS, sitä
enemmän kuvia otetaan sekunnissa, ja liike videossa on pehmeämpää, mutta tiedostokoko kasvaa.

LOOP RECORDING › Tallentaa automaattisesti videota määrätyn mittaisissa pätkissä. Kun
muistikortilla loppuu tila, tallentaa vanhimman videon päälle.

FOV › Field Of View / Field Of Vision (Näkökenttä tai tunnetaan myös polttovälinä). Mitä suurempi, sitä
laajempi kuvakulma.

WDR › Säätää automaattisesti kirkkautta nauhoittaessasi. Kun asetus on käytössä asetus
tasapainottaa kuvan kontrasteja. Kaikki kuvaukset eivät vaadi WDR aktivointia, pärjäät usein ilman

GYRO SENSOR › Vakauttaa ja poistaa värinöitä videosta.

AUDIO › Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänen nauhoituksen kuvatessa.

VOLUME › Säätää kameran mikrofonin herkkyyttä. Asetukset kuinka pehmeitä tai kuinka kovia ääniä
nauhoitetaan.

TIME STAMP › Kun sallitaan, näyttää nauhoituksen päivämäärän ja ajan.

VIDEO FILE FORMAT › Valitse joko .MOV tai .MP4.
Jos et ole varma kumpaa käyttää, valitse MP4, se on yleisemmin käytetty.

VIDEOTILAN ASETUKSET

Visuaalinen selitys näkökentälle(FOV).

Resolution

Loop Recording

FOV

WDR

Gyro Sensor

Audio

Volume

Time Stamp

Video File Format

Bitrate

Double File

Power On Record

Sharpness

White Balance

Color

EV

Distortion Correction



BITRATE › Kuinka paljon tietoa on sisällytetty jokaiseen ruutuun. Mitä korkeampi, sitä tarkempi video,
mutta tiedostokoko kasvaa.

DOUBLE FILE › Tallentaa kaksi kopiota videosta/kuvasta, kun kamera on yhdistetty puhelimeen
SJCAM puhelinsovelluksen kautta. Toinen kopioista tallennetaan puhelimeen ja toinen kameran
muistikortille.

PowerON Record › Aloittaa nauhoituksen heti kun kamera käynnistetään.

SHARPNESS › Muuttaa kuvan terävyyttä. Säädä itsellesi sopivaksi.

WHITE BALANCE › Säätää kuvan/videon värilämpötilaa kompensoimaan ympäröivää valoa.

COLOR › Viisi vaihtoehtoa: Normal, B&W (Black and White),
Retro (aka: “Sepia tone”), Warm (slight reddish hue), and Cool (slight bluish hue).

EV › Exposure Value(Valotusarvo) - Muuttamalla Valotusarvoa voit säätää kuinka paljon valoa
päästetään sisään. Voit säätää tätä pienemmäksi kun ympäristö on kirkas tai suuremmaksi kun
ympäristö on tumma. Riippuu halutusta vaikutuksesta. Kuvan ottaminen kestää pidempään
korkeammalla valotusarvolla, sekä lisää epätarkkuutta videoihin.

DISTORTION CORRECTION ›(vääristymän korjaus)
Koska kameran linssissä on laaja näkökenttä(FOV), aiheuttaa se kuvan keskelle vääristystä tai
pullotusta.

VIDEOTILAN ASETUKSET 2

Visuaalinen selitys kuinka vääristymän
korjaus(Distortion Correction) toimii.

Resolution

Loop Recording

FOV

WDR

Gyro Sensor

Audio

Volume

Time Stamp

Video File Format

Bitrate

Double File

Power On Record

Sharpness

White Balance

Color

EV

Distortion Correction



VIDEO LAPSE › Asettaa aikavälin otosten välille.

EXPOSURE TIME › Asettaa ajan, kuinka kauan kenno kerää valoa linssin läpi.

RESOLUTION › Vaihtamalla korkeampaan resoluutioon, videosta tulee tarkempi mutta tiedostokoko
kasvaa myös. Pienemmällä resoluutiolla tiedostokoko on pienempi mutta videon laatu on heikompi.
Huomautus: FPS (Frames Per Second) on osa videoresoluutio asetuksia: Mitä korkeampi FPS, sitä
enemmän kuvia otetaan sekunnissa, ja liike videossa on pehmeämpää, mutta tiedostokoko kasvaa.

LOOP RECORDING › Tallentaa automaattisesti videota määrätyn mittaisissa pätkissä. Kun
muistikortilla loppuu tila, tallentaa vanhimman videon päälle.

FOV › Field Of View / Field Of Vision (Näkökenttä tai tunnetaan myös polttovälinä). Mitä suurempi,
sitä laajempi kuvakulma.

WDR › Säätää automaattisesti kirkkautta nauhoittaessasi. Kun asetus on käytössä asetus
tasapainottaa kuvan kontrasteja. Kaikki kuvaukset eivät vaadi WDR aktivointia, pärjäät usein ilman.

TIME STAMP › Kun sallitaan, näyttää nauhoituksen päivämäärän ja ajan.

VIDEO FILE FORMAT › Valitse joko .MOV tai .MP4.
Jos et ole varma kumpaa käyttää, valitse MP4, se on yleisemmin käytetty.

DOUBLE FILE › Tallentaa kaksi kopiota videosta/kuvasta, kun kamera on yhdistetty puhelimeen
SJCAM puhelinsovelluksen kautta. Toinen kopioista tallennetaan puhelimeen ja toinen kameran
muistikortille.

VIDEOLAPSE OPTIONS
Video Lapse

Exposure Time

Resolution

Loop Recording

FOV

WDR

Time Stamp

Video File Format

Double File

Power On Record

Sharpness

White Balance

Color

EV

Distortion Correction



PowerON Record › Aloittaa nauhoituksen heti kun kamera käynnistetään.

SHARPNESS › Muuttaa kuvan terävyyttä. Säädä itsellesi sopivaksi.

WHITE BALANCE › Säätää kuvan/videon värilämpötilaa kompensoimaan ympäröivää valoa.

COLOR › Viisi vaihtoehtoa: Normal, B&W (Black and White),
Retro (aka: “Sepia tone”), Warm (slight reddish hue), and Cool (slight bluish hue).

EV › Exposure Value(Valotusarvo) - Muuttamalla Valotusarvoa voit säätää kuinka paljon valoa
päästetään sisään. Voit säätää tätä pienemmäksi kun ympäristö on kirkas tai suuremmaksi kun
ympäristö on tumma. Riippuu halutusta vaikutuksesta. Kuvan ottaminen kestää pidempään
korkeammalla valotusarvolla, sekä lisää epätarkkuutta videoihin.

DISTORTION CORRECTION › (vääristymän korjaus)
Koska kameran linssissä on laaja näkökenttä(FOV), aiheuttaa se
kuvan keskelle vääristystä tai pullotusta.

VIDEO LAPSE OPTIONS 2
Video Lapse

Exposure Time

Resolution

Loop Recording

FOV

WDR

Time Stamp

Video File Format

Double File

Power On Record

Sharpness

White Balance

Color

EV

Distortion Correction



SLOW MOTION › Hidastettu videokuvaus.

LOOP RECORDING › Tallentaa automaattisesti videota määrätyn mittaisissa pätkissä. Kun
Muistikortilla loppuu tila, tallentaa vanhimman videon päälle.

FOV › Field Of View / Field Of Vision (Näkökenttä tai tunnetaan myös polttovälinä). Mitä suurempi, sitä
laajempi kuvakulma.

WDR › Säätää automaattisesti kirkkautta nauhoittaessasi. Kun asetus on käytössä asetus
tasapainottaa kuvan kontrasteja. Kaikki kuvaukset eivät vaadi WDR aktivointia, pärjäät usein ilman.

TIME STAMP › Kun sallitaan, näyttää nauhoituksen päivämäärän ja ajan.

VIDEO FILE FORMAT › Valitse joko .MOV tai .MP4.
Jos et ole varma kumpaa käyttää, valitse MP4, se on yleisemmin käytetty.

DOUBLE FILE › Tallentaa kaksi kopiota videosta/kuvasta, kun kamera on yhdistetty puhelimeen
SJCAM puhelinsovelluksen kautta. Toinen kopioista tallennetaan puhelimeen ja toinen kameran
muistikortille.

SLOW REC OPTIONS
Slow Motion

Loop Recording

FOV

WDR

Time Stamp

Video File Format

Double File

Power On Record

Sharpness

White Balance

Color

EV

Distortion Correction



PowerON Record › Aloittaa nauhoituksen heti kun kamera käynnistetään.

SHARPNESS › Muuttaa kuvan terävyyttä. Säädä itsellesi sopivaksi.

WHITE BALANCE › Säätää kuvan/videon värilämpötilaa kompensoimaan ympäröivää valoa.

COLOR › Viisi vaihtoehtoa: Normal, B&W (Black and White),
Retro (aka: “Sepia tone”), Warm (slight reddish hue), and Cool (slight bluish hue).

EV › Exposure Value(Valotusarvo) - Muuttamalla Valotusarvoa voit säätää kuinka paljon valoa
päästetään sisään. Voit säätää tätä pienemmäksi kun ympäristö on kirkas tai suuremmaksi kun
ympäristö on tumma. Riippuu halutusta vaikutuksesta. Kuvan ottaminen kestää pidempään
korkeammalla valotusarvolla, sekä lisää epätarkkuutta videoihin.

DISTORTION CORRECTION ›
Koska kameran linssissä on laaja näkökenttä(FOV), aiheuttaa se kuvan keskelle vääristystä tai
pullotusta.

SLOW REC OPTIONS 2
Slow Motion

Loop Recording

FOV

WDR

Time Stamp

Video File Format

Double File

Power On Record

Sharpness

White Balance

Color

EV

Distortion Correction



IMAGE SIZE › Muuttaa tallennettavan pysäytyskuvan kokoa. Mitä suurempi kuvakoko, sitä
yksityiskohtasempi kuva, mutta tiedostokoko kasvaa.

EXPOSURE TIME › Asettaa ajan, kuinka kauan kkerää valoa linssin läpi.

DELAY CAPTURE › Asettaa viiveajastimen laukaisemaan sulkimen tietyn ajan kuluttua.

QUALITY › Refers to how much compression the output image will have. Mitä suurempi asetus on sitä
yksityiskohtasempi kuva, mutta tiedostokoko kasvaa.

SHARPNESS › Muuttaa kuvan terävyyttä. Säädä itsellesi sopivaksi.

WHITE BALANCE › Säätää kuvan/videon värilämpötilaa kompensoimaan ympäröivää valoa.

COLOR › Viisi vaihtoehtoa: Normal, B&W (Black and White),
Retro (aka: “Sepia tone”), Warm (slight reddish hue), and Cool (slight bluish hue).

ISO › Asettaa kuvakennon herkkyyden valolle. Valitse “Auto”, jos et ole varma asetuksesta. Riippuen
valaistusolosuhteista, käytä pienintä ISO asetusta aina kun mahdollista. Suurempi asetus aiheuttaa
enemmän kohinaa ja samalla pikseli herkkyys kasvaa. Säädä itsellesi sopivaksi.

EV › Exposure Value(Valotusarvo) - Muuttamalla Valotusarvoa voit säätää kuinka paljon valoa
päästetään sisään. Voit säätää tätä pienemmäksi kun ympäristö on kirkas tai suuremmaksi kun
ympäristö on tumma. Riippuu halutusta vaikutuksesta. Kuvan ottaminen kestää pidempään
korkeammalla valotusarvolla, sekä lisää epätarkkuutta videoihin.

STILL MODE OPTIONS
Image Size

Exposure Time

Delay Capture

Quality

Sharpness

White Balance

Color

ISO

EV

RAW

Gyro Sensor

FOV

Distortion Correction

Time Stamp

EV toimii kontrolloimalla kuinka paljon
valoa sallitaan sisään.



RAW › Kun päällä, JPG kuvasta erillään oleva pakkaamaton tiedosto kopioidaan muistikortille
mahdollista muokkausta varten. Käytä ulkoista kuvankäsittelyohjelmaa tehdäksesi säädöt ennen
tallennusta aiotulle tiedostotyypille.

GYRO SENSOR › Vakauttaa ja poistaa värinöitä videosta.

FOV › Field Of View / Field Of Vision (Näkökenttä tai tunnetaan myös polttovälinä). Mitä suurempi, sitä
laajempi kuvakulma.

DISTORTION CORRECTION › Koska kameran linssissä on laaja näkökenttä(FOV), aiheuttaa se kuvan
keskelle vääristystä tai pullotusta.

TIME STAMP › Kun sallitaan, näyttää nauhoituksen päivämäärän ja ajan.

STILL MODE OPTIONS 2
Image Size

Exposure Time

Delay Capture

Quality

Sharpness

White Balance

Color

ISO

EV

RAW

Gyro Sensor

FOV

Distortion Correction

Time Stamp

VIHJE: Saadaksesi kuvasta
vakaamman, laita Gyro sensori päälle.
Tiedät että se on aktiivinen, kun näytön
oikeassa yläreunassa näkyy välkkyvä

käsi.



PHOTOLAPSE TIME › Asettaa aikavälin otosten välille.

EXPOSURE TIME › Asettaa ajan, kuinka kauan anturi kerää valoa linssin läpi.

IMAGE SIZE › Muuttaa tallennettavan pysäytyskuvan kokoa. Mitä suurempi kuvakoko, sitä
yksityiskohtasempi kuva, mutta tiedostokoko kasvaa.

QUALITY › Kuinka laadukkaasti videon pakkaus suoritetaan. Mitä suurempi asetus on sitä
yksityiskohtasempi kuva, mutta tiedostokoko kasvaa.

SHARPNESS › Muuttaa kuvan terävyyttä. Säädä itsellesi sopivaksi.

WHITE BALANCE › Säätää kuvan/videon värilämpötilaa kompensoimaan ympäröivää valoa.

COLOR › Viisi vaihtoehtoa: Normal, B&W (Black and White),
Retro (aka: “Sepia tone”), Warm (slight reddish hue), and Cool (slight bluish hue).

ISO › Asettaa kuvakennon herkkyyden valolle. Valitse “Auto”, jos et ole varma asetuksesta. Riippuen
valaistusolosuhteista, käytä pienintä ISO asetusta aina kun mahdollista. Suurempi asetus aiheuttaa
enemmän kohinaa ja samalla pikseli herkkyys kasvaa. Säädä itsellesi sopivaksi.

EV › Exposure Value(Valotusarvo) - Muuttamalla Valotusarvoa voit säätää kuinka paljon valoa
päästetään sisään. Voit säätää tätä pienemmäksi kun ympäristö on kirkas tai suuremmaksi kun
ympäristö on tumma. Riippuu halutusta vaikutuksesta. Kuvan ottaminen kestää pidempään
korkeammalla valotusarvolla, sekä lisää epätarkkuutta videoihin.

PHOTO LAPSE OPTIONSPhotoLapse Time

Exposure Time

Image Size

Quality

Sharpness

White Balance

Color

ISO

EV

RAW

Gyro Sensor

FOV

Distortion Correction

Time Stamp



RAW › Kun päällä, JPG kuvasta erillään oleva pakkaamaton tiedosto kopioidaan muistikortille
mahdollista muokkausta varten. Käytä ulkoista kuvankäsittelyohjelmaa tehdäksesi säädöt ennen
tallennusta aiotulle tiedostotyypille.

GYRO SENSOR › Vakauttaa ja poistaa värinöitä videosta.

FOV › Field Of View / Field Of Vision (Näkökenttä tai tunnetaan myös polttovälinä). Mitä suurempi, sitä
laajempi kuvakulma.

DISTORTION CORRECTION › Koska kameran linssissä on laaja näkökenttä(FOV), aiheuttaa se kuvan
keskelle vääristystä tai pullotusta.

TIME STAMP › Kun sallitaan, näyttää nauhoituksen päivämäärän ja ajan.

PHOTO LAPSE OPTIONS 2
PhotoLapse Time

Exposure Time

Image Size

Quality

Sharpness

White Balance

Color

ISO

EV

RAW

Gyro Sensor

FOV

Distortion Correction

Time Stamp



BURST MODE: Ottaa nopeasti useita peräkkäisiä kuvia, valitse kuinka monta kuvaa otetaan.
(Enintään: 10 peräkkäistä kuvaa).

IMAGE SIZE › Muuttaa tallennettavan pysäytyskuvan kokoa. Mitä suurempi kuvakoko, sitä
yksityiskohtasempi kuva, mutta tiedostokoko kasvaa.

QUALITY › Refers to how much compression the output image will have. Mitä suurempi asetus on sitä
yksityiskohtasempi kuva, mutta tiedostokoko kasvaa.

SHARPNESS › Muuttaa kuvan terävyyttä. Säädä itsellesi sopivaksi.

WHITE BALANCE › Säätää kuvan/videon värilämpötilaa kompensoimaan ympäröivää valoa.

COLOR › Viisi vaihtoehtoa: Normal, B&W (Black and White),
Retro (aka: “Sepia tone”), Warm (slight reddish hue), and Cool (slight bluish hue).

ISO › Asettaa kuvakennon herkkyyden valolle. Valitse “Auto”, jos et ole varma asetuksesta. Riippuen
valaistusolosuhteista, käytä pienintä ISO asetusta aina kun mahdollista. Suurempi asetus aiheuttaa
enemmän kohinaa ja samalla pikseli herkkyys kasvaa. Säädä itsellesi sopivaksi.

EV › Exposure Value(Valotusarvo) - Muuttamalla Valotusarvoa voit säätää kuinka paljon valoa
päästetään sisään. Voit säätää tätä pienemmäksi kun ympäristö on kirkas tai suuremmaksi kun
ympäristö on tumma. Riippuu halutusta vaikutuksesta. Kuvan ottaminen kestää pidempään
korkeammalla valotusarvolla, sekä lisää epätarkkuutta videoihin.

BURST MODE OPTIONSBurst Mode

Image Size

Quality

Sharpness

White Balance

Color

ISO

EV

Gyro Sensor

FOV

Distortion Correction

Time Stamp



GYRO SENSOR › Vakauttaa ja poistaa värinöitä videosta.

FOV › Field Of View / Field Of Vision (Näkökenttä tai tunnetaan myös polttovälinä). Mitä suurempi, sitä
laajempi kuvakulma.

DISTORTION CORRECTION › Koska kameran linssissä on laaja näkökenttä(FOV), aiheuttaa se kuvan
keskelle vääristystä tai pullotusta.

TIME STAMP › Kun sallitaan, näyttää nauhoituksen päivämäärän ja ajan.

BURST MODE OPTIONS 2
Burst Mode

Image Size

Quality

Sharpness

White Balance

Color

ISO

EV

Gyro Sensor

FOV

Distortion Correction

Time Stamp



PHOTOLAPSE TIME › Photolapse kuvauksen otosten välinen aika.

RESOLUTION › Vaihtamalla korkeampaan resoluutioon, videosta tulee tarkempi mutta tiedostokoko
kasvaa myös. Pienemmällä resoluutiolla tiedostokoko on pienempi mutta videon laatu on heikompi.
Huomautus: FPS (Frames Per Second) on osa videoresoluutio asetuksia: Mitä korkeampi FPS, sitä
enemmän kuvia otetaan sekunnissa, ja liike videossa on pehmeämpää, mutta tiedostokoko kasvaa.

LOOP RECORDING › Tallentaa automaattisesti videota määrätyn mittaisissa pätkissä. Kun muistikortilla
tila loppuu, tallentaa vanhimman videon päälle.

FOV › Field Of View / Field Of Vision (Näkökenttä tai tunnetaan myös polttovälinä). Mitä suurempi, sitä
laajempi kuvakulma.

WDR › Säätää automaattisesti kirkkautta nauhoittaessasi. Kun asetus on käytössä asetus
tasapainottaa kuvan kontrasteja. Kaikki kuvaukset eivät vaadi WDR aktivointia, pärjäät usein ilman.

GYRO SENSOR › Vakauttaa ja poistaa värinöitä videosta.

AUDIO › Ota käyttöön tai poistaa käytöstä äänen nauhoituksen kuvatessa.

VOLUME › Säätää kameran mikrofonin herkkyyttä. Asetukset kuinka pehmeitä tai kuinka kovia ääniä
nauhoitetaan.

TIME STAMP › Kun sallitaan, näyttää nauhoituksen päivämäärän ja ajan.

VIDEO FILE FORMAT › Valitse joko .MOV tai .MP4.
Jos et ole varma kumpaa käyttää, valitse MP4, se on yleisemmin käytetty.

VIDEO + PHOTO OPTIONS
Photo Lapse Time

Resolution

Loop Recording

FOV

WDR

Gyro Sensor

Audio

Volume

Time Stamp

Video File Format

Bit Rate

Double File

Power On Record

Sharpness

White Balance

Color

EV

Distortion Correction



BITRATE › Kuinka paljon tietoa on sisällytetty jokaiseen ruutuun. Mitä korkeampi, sitä tarkempi video,
mutta tiedostokoko kasvaa.

DOUBLE FILE › Tallentaa kaksi kopiota videosta/kuvasta, kun kamera on yhdistetty puhelimeen
SJCAM puhelinsovelluksen kautta. Toinen kopioista tallennetaan puhelimeen ja toinen kameran
muistikortille.

PowerON Record › Aloittaa nauhoituksen heti kun kamera käynnistetään.

SHARPNESS › Muuttaa kuvan terävyyttä. Säädä itsellesi sopivaksi.

WHITE BALANCE › Säätää kuvan/videon värilämpötilaa kompensoimaan ympäröivää valoa.

COLOR › Viisi vaihtoehtoa: Normal, B&W (Black and White),
Retro (aka: “Sepia tone”), Warm (slight reddish hue), and Cool (slight bluish hue).

EV › Exposure Value(Valotusarvo) - Muuttamalla Valotusarvoa voit säätää kuinka paljon valoa
päästetään sisään. Voit säätää tätä pienemmäksi kun ympäristö on kirkas tai suuremmaksi kun
ympäristö on tumma. Riippuu halutusta vaikutuksesta. Kuvan ottaminen kestää pidempään
korkeammalla valotusarvolla, sekä lisää epätarkkuutta videoihin.

DISTORTION CORRECTION › Koska kameran linssissä on laaja näkökenttä(FOV), aiheuttaa se kuvan
keskelle vääristystä tai pullotusta.

VIDEO + PHOTO OPTIONS 2
Photo Lapse Time

Resolution

Loop Recording

FOV

WDR

Gyro Sensor

Audio

Volume

Time Stamp

Video File Format

Bit Rate

Double File

Power On Record

Sharpness

White Balance

Color

EV

Distortion Correction



RESOLUTION › Vaihtamalla korkeampaan resoluutioon, videosta tulee tarkempi mutta tiedostokoko
kasvaa myös. Pienemmällä resoluutiolla tiedostokoko on pienempi mutta videon laatu on heikompi.
Huomautus: FPS (Frames Per Second) on osa videoresoluutio asetuksia: Mitä korkeampi FPS, sitä
enemmän kuvia otetaan sekunnissa, ja liike videossa on pehmeämpää, mutta tiedostokoko kasvaa.

LOOP RECORDING › Tallentaa automaattisesti videota määrätyn mittaisissa pätkissä. Kun muistikortilla
tila loppuu, tallentaa vanhimman videon päälle.

FOV › Field Of View / Field Of Vision (Näkökenttä tai tunnetaan myös polttovälinä). Mitä suurempi, sitä
laajempi kuvakulma.

WDR › Säätää automaattisesti kirkkautta nauhoittaessasi. Kun asetus on käytössä asetus
tasapainottaa kuvan kontrasteja. Kaikki kuvaukset eivät vaadi WDR aktivointia, pärjäät usein ilman.

GYRO SENSOR › Vakauttaa ja poistaa värinöitä videosta.

AUDIO › Ota käyttöön tai poistaa käytöstä äänen nauhoituksen kuvatessa.

VOLUME › Säätää kameran mikrofonin herkkyyttä. Asetukset kuinka pehmeitä tai kuinka kovia ääniä
nauhoitetaan.

TIME STAMP › Kun sallitaan, näyttää nauhoituksen päivämäärän ja ajan.

VIDEO FILE FORMAT › Valitse joko .MOV tai .MP4.
Jos et ole varma kumpaa käyttää, valitse MP4, se on yleisemmin käytetty.

CAR MODE OPTIONS
Resolution

Loop Recording

FOV

WDR

Gyro Sensor

Audio

Volume

Time Stamp

Video File Format

Bit Rate

Double File

Power On Record

Sharpness

White Balance

Color

EV

Distortion Correction

VIHJE:
Kun käytät kameraa kojelautakamerana,
käytä ja poista akku kamerasta, ettei se
lopu kesken matkan, sekä välttääksesi
akun ylikuumenemista/ylilataamista.

VAROITUS:
Kameran operointi kesken
ajon voi olla vaarallista. On
Suositeltavaa asettaa kamera
valmiiksi ennen matkaa.



BITRATE › Kuinka paljon tietoa on sisällytetty jokaiseen ruutuun. Mitä korkeampi, sitä tarkempi video,
mutta tiedostokoko kasvaa.

DOUBLE FILE › Tallentaa kaksi kopiota videosta/kuvasta, kun kamera on yhdistetty puhelimeen
SJCAM puhelinsovelluksen kautta. Toinen kopioista tallennetaan puhelimeen ja toinen kameran
muistikortille.

PowerON Record › Aloittaa nauhoituksen heti kun kamera käynnistetään.

SHARPNESS › Muuttaa kuvan terävyyttä. Säädä itsellesi sopivaksi.

WHITE BALANCE › Säätää kuvan/videon värilämpötilaa kompensoimaan ympäröivää valoa.

COLOR › Viisi vaihtoehtoa: Normal, B&W (Black and White),
Retro (aka: “Sepia tone”), Warm (slight reddish hue), and Cool (slight bluish hue).

EV › Exposure Value(Valotusarvo) - Muuttamalla Valotusarvoa voit säätää kuinka paljon valoa
päästetään sisään. Voit säätää tätä pienemmäksi kun ympäristö on kirkas tai suuremmaksi kun
ympäristö on tumma. Riippuu halutusta vaikutuksesta. Kuvan ottaminen kestää pidempään
korkeammalla valotusarvolla, sekä lisää epätarkkuutta videoihin.

DISTORTION CORRECTION › Koska kameran linssissä on laaja näkökenttä(FOV), aiheuttaa se kuvan
keskelle vääristystä tai pullotusta.

CAR MODE OPTIONS 2
Resolution

Loop Recording

FOV

WDR

Gyro Sensor

Audio

Volume

Time Stamp

Video File Format

Bit Rate

Double File

Power On Record

Sharpness

White Balance

Color

EV

Distortion Correction



RESOLUTION › Vaihtamalla korkeampaan resoluutioon, videosta tulee tarkempi mutta tiedostokoko
kasvaa myös. Pienemmällä resoluutiolla tiedostokoko on pienempi mutta videon laatu on heikompi.
Huomautus: FPS (Frames Per Second) on osa videoresoluutio asetuksia: Mitä korkeampi FPS, sitä
enemmän kuvia otetaan sekunnissa, ja liike videossa on pehmeämpää, mutta tiedostokoko kasvaa.

LOOP RECORDING › Tallentaa automaattisesti videota määrätyn mittaisissa pätkissä. Kun muistikortilla
tila loppuu, tallentaa vanhimman videon päälle.

FOV › Field Of View / Field Of Vision (Näkökenttä tai tunnetaan myös polttovälinä). Mitä suurempi, sitä
laajempi kuvakulma.

WDR › Säätää automaattisesti kirkkautta nauhoittaessasi. Kun asetus on käytössä asetus
tasapainottaa kuvan kontrasteja. Kaikki kuvaukset eivät vaadi WDR aktivointia, pärjäät usein ilman.

GYRO SENSOR › Vakauttaa ja poistaa värinöitä videosta.

AUDIO › Ota käyttöön tai poistaa käytöstä äänen nauhoituksen kuvatessa.

VOLUME › Säätää kameran mikrofonin herkkyyttä. Asetukset kuinka pehmeitä tai kuinka kovia ääniä
nauhoitetaan.

TIME STAMP › Kun sallitaan, näyttää nauhoituksen päivämäärän ja ajan.

VIDEO FILE FORMAT › Valitse joko .MOV tai .MP4.
Jos et ole varma kumpaa käyttää, valitse MP4, se on yleisemmin käytetty.

UNDERWATER MODE OPTIONS
Resolution

Loop Recording

FOV

WDR

Gyro Sensor

Audio

Volume

Time Stamp

Video File Format

Bit Rate

Double File

Power On Record

Sharpness

White Balance

Color

EV

Distortion Correction



BITRATE › Kuinka paljon tietoa on sisällytetty jokaiseen ruutuun. Mitä korkeampi, sitä tarkempi video,
mutta tiedostokoko kasvaa.

DOUBLE FILE › Tallentaa kaksi kopiota videosta/kuvasta, kun kamera on yhdistetty puhelimeen
SJCAM puhelinsovelluksen kautta. Toinen kopioista tallennetaan puhelimeen ja toinen kameran
muistikortille.

PowerON Record › Aloittaa nauhoituksen heti kun kamera käynnistetään.

SHARPNESS › Muuttaa kuvan terävyyttä. Säädä itsellesi sopivaksi.

WHITE BALANCE › Säätää kuvan/videon värilämpötilaa kompensoimaan ympäröivää valoa.

COLOR › Viisi vaihtoehtoa: Normal, B&W (Black and White),
Retro (aka: “Sepia tone”), Warm (slight reddish hue), and Cool (slight bluish hue).

EV › Exposure Value(Valotusarvo) - Muuttamalla Valotusarvoa voit säätää kuinka paljon valoa
päästetään sisään. Voit säätää tätä pienemmäksi kun ympäristö on kirkas tai suuremmaksi kun
ympäristö on tumma. Riippuu halutusta vaikutuksesta. Kuvan ottaminen kestää pidempään
korkeammalla valotusarvolla, sekä lisää epätarkkuutta videoihin.

DISTORTION CORRECTION › Koska kameran linssissä on laaja näkökenttä(FOV), aiheuttaa se kuvan
keskelle vääristystä tai pullotusta.

UNDERWATER MODE OPTIONS 2
Resolution

Loop Recording

FOV

WDR

Gyro Sensor

Audio

Volume

Time Stamp

Video File Format

Bit Rate

Double File

Power On Record

Sharpness

White Balance

Color

EV

Distortion Correction



GENERAL SETTINGS
LANGUAGE › Järjestelmän kielivaihtoehdot.

DATE/TIME › Säädä kameran järjestelmän päivämäärä ja kellonaika.

FORMAT › Tyhjentää muistikortin täydellisesti ja formatoi FAT32 muotoon.

FPV › Sallii reaaliaikaisen analogisen video ulostulon USB:n kautta (Vaatii AV-out kaapelin).

TV MODE › Vaihtoehdot ovat NTSC tai PAL. Värikoodaus ja kuvataajuus videonauhoitukselle.
Yhdysvalloissa ja Aasiassa käytetään NTSC (60Hz) ja muissa maissa käytetään PAL (50Hz), joka on
kamerassa oletuksena. Tarkista mitä käytät omassa maassa.

PowerON Record › Aloittaa nauhoituksen heti kun kamera käynnistetään.

AUTOPOWER OFF › Kytkee automaattisesti kameran pois päältä ennalta asetetun ajan kuluttua. Toimii
vain, jos kamera on valmiustilassa eikä nauhoita mitään.

KEYPAD TONE › Antaa äänimerkin kun navigoi ja valitsee kohteita kamerasta. Hyvä ulkokäyttöön.

LIGHTSET › Muuta halutessasi merkkivaloja.

Language

Date/Time

Format

FPV

TV Mode

Power On Record

Auto Power Off

Keypad Tone

Light Set

Screensavers

Frequency

Rotate

LOGO Watermark

Power On Mode

Default Setting

Version



GENERAL SETTINGS – 2

SCREENSAVERS › Vaihtoehdot kuinka kauan LCD näyttö pysyy päällä.

FREQUENCY › Kuvataajuuden säätäminen (50Hz tai 60Hz). Voidaan käyttää loistelamppujen
aiheuttaman välkkymisen(flicker-effect) tai nopeasti liikkuvien kohteiden vääristymien(jello-effect)
torjumiseksi.

ROTATE › Kääntää kuvan 180 astetta. Ota tämä käyttöön, kun kamera on ylösalaisin.

LOGO WATERMARK › Lisää SJCAM logon tallennuksen alareunaan.

POWER ON MODE › Kun asetettu, kamera käynnistyy automaattisesti valitussa tilassa ja valmiina kuvan
ottoon tai videonauhoitukseen.

DEFAULT SETTING › Palauttaa kameran oletusasetukset.

VERSION › Näyttää nykyisen ohjelmistoversion ja version päivämäärän. Viimeisin versio on mahdollista
päivittää automaattisesti SJCAM Zone sovelluksen avulla.

Language

Date/Time

Format

FPV

TV Mode

Power On Record

Auto Power Off

Keypad Tone

Light Set

Screensavers

Frequency

Rotate

LOGO Watermark

Power On Mode

Default Setting

Version



Voit siirtää tiedostot kamerasta käyttämällä jotain näistä neljästä menetelmästä.

1. USB kaapelilla, joka on yhdistetty kameran miniUSB paikkaan ja Windows tai Mac tietokoneeseen:
a› Yhdistä USB kaapeli ja valitse “Mass Storage Device” kamerasta.
b› Laitteesi näkyy asemana tiedostoselaimessa(Explorer Windowsissa; Finder OSX:ssa).

2. Wifin kautta, joka on yhdistetty puhelimen SJCAM Zone sovellukseen:
a› Yhdistä kamera puhelimeen: Device Settings>Wifi>Valitse kamera
b› Mene sovellukseen, napauta Gallery kuvaketta, lataa haluamasi tiedostot napauttamalla tiedoston
vieressä olevaa nuolta.

3. Käyttämällä microSD kortti adapteria:
a› Sulje kamera ja ota microSD kortti pois.
b› Laita kortti adapteriin, ja adapteri tietokoneeseen.
c› Kortti näkyy asemana tiedostoselaimessa.
d› Kun lopetat tiedostojen siirtämisen, poista laite turvallisesti tietokoneesta painamalla asemasta hiiren
oikealla näppäimellä ja valitsemalla “poista”.

4. Siirtämällä microSD kortti puhelimeen, jossa on microSD korttipaikka:
a› Sulje kamera ja ota microSD kortti pois.
b› Laita microSD kortti puhelimeen; microSD kortti näkyy asemana puhelimen tiedostoselaimessa.
c› Siirrä haluamasi tiedostot puhelimeen.
d› Kun olet valmis, poista microSD kortii valitsemalla “irrota”.

Valinnainen: Käyttämällä kameran Format komentoa microSD kortilta poistuu kaikki tiedot ja tiedostot, myös
mahdolliset puhelimen tai laitteiden luomat haamu tiedostot.

SJ6 LEGEND TIEDOSTOJEN SIIRTO



Pakkauksen tarvikkeet

Muita lisälaitteita saatavilla runsaasti.
www.sjcamhd.com/shop

http://www.sjcamhd.com/shop


Get the app.

Follow us.

Vieraile sivuillammewww.sjcamhd.com
SJ6 LEGEND alkuperäisen manuaalin kääntäjä :Veikko Sarajarvi, JonneShop


