
SJCAM C200 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod.

- nevystavujte silným magnetickým polím, jako jsou elektrické motory, magnety a 
stroje používající silné rádiové vlny.
- jedná se o vysoce přesný výrobek, chraňte ho proti pádu nárazům. Nevystavujte 
výrobek vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření. Při dlouhodobému 
vystavení teplu může dojít k poškození elektroniky a optiky.
-  uchovávejte přístroj vždy odděleně od ostrých kovů a vlhkosti.
- vyvarujte se delšímu nabíjení baterie. Během nabíjení uchovávejte mimo dosah dětí 
a domácích zvířat, aby nedošlo k nehodám.
- používejte micro SD karty běžných značek. (doporučuje se SD karta U3 a vyšší,
podporována je 32GB, 64GB a 128GB)
 - vodotěsnost: 5 metrů vodotěsná bez vodotěsného pouzdra a 40 metrů s
vodotěsným pouzdrem. Přestože je tento model vodotěsný bez potřeby dalšího 
krytu, je důležité před ponořením kamery do vody zkontrolovat, zda jsou všechna 
těsnění neporušená a že jsou všechna dvířka krytu řádně zavřená.
- neodkládejte kartu micro SD kolem předmětů se silným magnetickým polem, aby
nedošlo ke ztrátě dat uložených na kartě. - okamžitě vytáhněte nabíjecí zařízení a 
zastavte nabíjení, abyste předešli požáru, pokud se výrobek během nabíjení zahřívá,
kouří nebo zapáchá.
- uložte výrobek na chladné a suché místo. Otřete čočku měkkým hadříkem.
Recyklujte prosím tento produkt na oficiálních recyklačních místech a nevyhazujte je 
do odpadu.

Výrobek bez povolení nerozebírejte. V případě 
jakýchkoli závad nebo jiných dotazů se obraťte 
na zákaznický servis.

Tato uživatelská příručka je k dispozici na adrese
https:// kamery-viofo.cz
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Popis výrobku
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1/2 - Tlačítko nahoru / Tlačítko M
3/4 - Tlačítko dolů / tlačítko WiFi
5 - Obrazovka
6 - Reproduktor

7 - Objektiv
8 - Tlačítko zapnutí/vypnutí, tlačítko OK
9 - Tlačítko Reset
10 - Slot pro paměťovou kartu
11 - USB-C port
12 - Mikrofon

Obsah balení

Mini akční kamera C200 运动相机
说明书

使⽤前请仔细阅读本说明书并妥善保存
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě

Kamera C200 Vodotěsný obal Basemount pro
uchycení kamery

Rámové pouzdro

Klipové pouzdro Náhradní 3M páska Nalepovací úchyt rovný a 
zaoblený

Kabel USB-C

Externí mikrofon
 (volitelné příslušenství) 

Dálkový ovladač
 (volitelné příslušenství)

Čistící hadřík
 SJCAM

Manuál
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Specifikace

Model: SJCAM C200
Obrazový procesor: Novatek 96660
Obrazový senzor: Sony IMX335
Rozlišení videa: 4k(2880*2160)24fps | 2k(2560*1440)30fps | 
1080p(1920*1080)60/30fps | 720p(1280*720)120/60/30fps | VGA(640*480)240fps
Rozlišení foto: 16M(4608*3456), 12M(4032*3024), 10M(3648*2736), 8M(3264*2448), 
5M(2592*1944), 3M(2048*1536), VGA(640*480)
Pozorovací úhel: 154°
Objektiv: F/2,8 
Rozlišení displeje: 240 x 240 px
Displej: 1,28  (3,25 cm)
Vodotěsnost: kamera do hloubky 5m | s vodotěsným pouzdrem do 40m
Formát videa/foto: MP4/JPG
Kódování video: H.264
Stabilizace obrazu: ano, Elektronické stabilizace obrazu (EIS)
Rozhraní USB: USB-C
Mikrofon: jeden mikrofon
Wi-Fi modul: ano integrovaný modul 2,4G (802.11n)
Prachuvzdornost: ano
Baterie: integrovaná 3.8V 1,2 Ah (4,56 Wh)
Vstupní napětí:5V/2A
Stupeň krytí: IP68
Podporované paměťové karty: podpora microSD karet až do 128 GB, 
(není součástí balení)
Podpora dálkového ovládání: ano, (ovladač na zápěstí – volitelné příslušenství) nebo 
pomocí smartphone
Minimální snímková frekvence: 24fps (2160p)
Maximální snímková frekvence: 240 fps (VGA)240fps (VGA)
Možnost připojení externího mikrofonu: ano, přes USB-C
Auto režim: ano
Noční režim: ano
Rozpoznávání obličeje: ano
Režimy snímání: Landscape, Portrait
Jazyková podpora: zjednodušená čínština / tradiční čínština / francouzština / němčina/ 
španělština / italština / portugalština / japonština / ruština / polština / čeština / 
slovinština / maďarština / dánština / holandština / turečtina / finština / rumunština
Aplikace pro smartphone: ano, SJCAM ZONE – bezplatná app pro iOS a Android s 
podporou češtiny
Rozměry přístroje: 68mm*34mm*26,5mm
Hmotnost přístroje: 40g
Skladovací teplota: -20°C ~ 70°C



Stažení aplikace

iOS

Naskenujte kód a stáhněte si APP

Tento produkt lze připojit k chytrým telefonům a tabletům 
(se systém Android nebo iOS).

Android

- 4 -

Popis tlačítek kamery SJCAM C200

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí/tlačítko OK: Dlouhým stisknutím na cca 3 sekundy zapnete/
vypnete kameru, krátkým stisknutím pořídíte fotografii/video nebo potvrdíte volbu.
2. Tlačítko nahoru/tlačítko M: Jedním krátkým stisknutím přiblížíte nebo posunete 
nabídku menu nahoru, dlouhým stisknutím na 2 sekundy přepnete režim fotografování 
nebo přepnete nabídku nastavení.
3. Tlačítko dolů/tlačítko Wi-Fi: Krátkým stisknutím oddálíte nebo posunete
nabídku dolů, dlouhým stisknutím na 2 sekundy zapnete/vypnete Wi-Fi.

2

1

3

Popis tlačítka dálkového ovládání

1. Tlačítko vypnutí: Vypněte kameru
2.Tlačítko photo: Pořízení fotografie
3. Tlačítko WiFi: zapnutí/vypnutí wifi
4. Tlačítko video: Spuštění / zastavení 
nahrávání videa 

3 1

4 2

Poznámka: Dálkový ovladač je volitelným příslušenstvím a je třeba ho zakoupit 
samostatně



Wi-Fi připojení
Tento produkt lze připojit ke smartphonu nebo tabletu (Android nebo IOS), 
postupujte podle následujících kroků.
1.Nainstalujte software "SJCAM Zone" do smartphonu nebo tabletu (Android nebo 
IOS). Naskenujte odpovídající QR kód v této příručce nebo navštivte oficiální 
webovou stránku www.sjcam.com a stáhněte aplikaci.
2.Pro zapnutí Wi-Fi stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 2 sekund, na
obrazovce kamery se zobrazí název Wi-Fi a heslo. Dlouhým stisknutím tlačítka Wi-Fi
na 2 sekundy vypnete Wi-Fi.
3. Zapněte funkci Wi-Fi na smartphonu nebo tabletu, 
vyhledejte název WiFi kamery a připojte se.
Název Wi-Fi: C200*********

Výchozí heslo: 12345678
4. V případě úspěšného připojení pokračujte 
v aplikaci SJCAM ZONE

SSID: C200************

WPA2: 12345678

Nahrávání videa
Kamera vstoupí do režimu nahrávání videa, jakmile ji zapnete, spusťte nahrávání video   
krátkým kliknutím na tlačítko OK .
Poznámka: Kamera si zapamatuje režim nastavený před vypnutím.

Fotografování
Po zapnutí kamery stiskněte a podržte tlačítko M po dobu 2 sekund (Obrázek 1) 
Pro pro pořízení fotografie krátce stiskněte tlačítko OK (Obrázek 2)

Obrázek 1 Obrázek 2

Přehrávání 
Po zapnutí kamery stiskněte a podržte tlačítko M po dobu 2 sekund (obrázek 1) pro 
přepnutí do režimu přehrávání, stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů vyberte video / 
foto, které chcete přehrát a potvrďte tlačítkem OK (Obrázek 2)

- 5 -



Režim - auto kamera
Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Po zapnutí kamery stiskněte
a podržte tlačítko M po dobu 2 sekund (obrázek 1) pro přepnutí do nabídky
nastavení, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení a vstupte do nabídky nastavení,
vyhledejte volbu „režim auto“ (Dash Cam) a stisknutím tlačítka OK přejděte do
nabídky režimu auto kamery, vyberte možnost „Zapnuto“ (ON). Stiskněte a podržte 
tlačítko M po dobu 2 sek. pro ukončení nastavení. Stisknutím tlačítka OK
potvrďte a opusťte nastavení, po ukončení přejděte do režimu auta
a stisknutím tlačítka OK spusťte nahrávání v režimu auto kamery.
poznámky:
1. Chcete-li použít režim - auto kamery, musíte zavěsit kameru v obracené poloze a 
zapnout otočení obrazovky (nastavení otáčení obrazovky lze nastavit v nabídce 
nastavení systému).
2. Po připojení napájecího adaptéru do auta kamera automatický spustí nahrávání 
záznamu. Po odpojení napájení se automaticky zastaví nahrávání cca za 10 sek. po 
vypnutí.

Nastavení
Po zapnutí kamery stiskněte a podržte tlačítko M po dobu 2 sekund (obrázek 1), pro 
vstup do menu nastavení, a stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu (obrázek 4).

Obrázek 3 Obrázek 4
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Nastavení nahrávání
Po zapnutí kamery stiskněte a podržte tlačítko M po dobu 2 sekund (Obrázek 1). Pro
přepnutí do menu nastavení stiskněte tlačítko OK (Obrázek 3). Vyberte nabídku, 
kterou chcete změnit, stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů a poté potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

Menu nastavení VIDEO
Rozlišení: 4k(2880*2160)24fps | 2k(2560*1440)30fps | 1080p(1920*1080)60/30fps | 
720p(1280*720)120/60/30fps | VGA(640*480)240fps
Cyklické nahrávání: vypnuto, 3 minuty, 5 minut, 10 minut
Režim auta: Vypnuto, zapnuto
Interval nahrávání: Vypnuto, 1 sek, 2 sek, 5 sek, 10 sek, 30 sek, 1 min
Pomalé nahrávání: vypnuto, -2X, -4X, -8X
Režim videa/fotografování: Vypnuto, 5 sek, 10 sek, 30 sek, 1 min
Vertikální video: Vypnuto, zapnuto
Přednatáčení: Vypnuto, zapnuto
Zpoždění nahrávání: Vypnuto, 5 sek, 10 sek, 20 sek, 30 sek



Gyro stabilizace obrazu: Vypnuto, zapnuto
Nahrávání: Vypnuto, zapnuto
Nastavení hlasitosti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Datové razítko: Vypnuto, zapnuto
LOGO vodoznak: Vypnuto, zapnuto
Datový proud: Vysoký, střední, nízký
Vyvážení bílé: Auto, denní světlo, zataženo, wolframové světlo, zářivkové světlo, 
podvodní režim 
Barva: Normální, černobílý, retro, teplé barvy, studené barvy
Kompenzace expozice: + 2,0, +5/3, +4/3, +1,0, +2/3, +1/3, +0,0, - 1/3, -2/3, -1,0, -4/3, 
-5/3, -2,0

Nastavení fotografování
Po zapnutí kamery stiskněte a podržte tlačítko M po 
dobu 2 sekund (Obrázek 1), a přejdete do menu 
nastavení. Stisknutím tlačítka OK vstupte do nabídky. 
Opětovným dlouhým stisknutím tlačítka M na 2 
sekundy přepnete do menu nastavení fotografování
(Obrázek 5). Zvolte nabídku, kterou chcete změnit, 
stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů a poté potvrďte 
stisknutím tlačítka OK. Obrázek 5

Menu nastavení FOTO
Rozpoznávání obličeje: Vypnuto, zapnuto, auto foto (>=1 obličej), auto foto (>=2 
obličeje), auto foto (>=3 obličeje), auto foto (>=4 obličeje), auto foto (>=5 obličejů), 
auto foto (>=6 obličejů), auto foto (>=7 obličejů ),
Velikost foto: 16M(4608*3456), 12M(4032*3024), 10M(3648*2736), 8M(3264*2448), 
5M(2592*1944), 3M(2048*1536), VGA(640*480)
Časosběrné fotografování: Vypnuto, 3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund
Intervalové fotografování: Vypnuto, 3 sekundový časovač, 5 sekundový časovač, 10 
sekundový časovač, 20 sekundový časovač
Sériové foto: 3x, 5x, 10x
Kvalita obrazu: Vysoce kvalitní, standardní, ekonomický
Vyvážení bílé: Auto, denní světlo, zataženo, wolframové světlo, zářivkové světlo, 
podvodní režim
Barva: Normální, černobílý, retro, teplé barvy, studené barvy
Kompenzace expozice: + 2,0, +5/3, +4/3, +1,0, +2/3, +1/3, +0,0, - 1/3, -2/3, -1,0, -4/3, 
-5/3, -2,0
Datové razítko: Vypnuto, datum, datum/čas

Nastavení systému
Po zapnutí kamery stiskněte a podržte tlačítko M po dobu 2 sekund (Obrázek 1), pro 
přechod do menu nastavení, a stisknutím tlačítka OK vstupte do nabídky. Znovu 
stiskněte tlačítko M na 2 sekundy pro přepnutí do menu nastavení systému (obrázek 
4). Zvolte nabídku, kterou chcete změnit stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů a  
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

- 7 -



Menu nastavení 
Jazyk: angličtina/francouzština/němčina/španělština/italština/ portugalština/
zjednodušená čínština/japonština/tradiční čínština/ polština/ruština/maďarština/
čeština/slovenština/finština/dánština/ holandština/turečtina/hebrejština/thajština
Rychlé zapnutí:  Vypnuto, zapnuto
Otočení obrazu:Vypnuto, zapnuto
Spořič obrazovky : Vypnuto, 30 sekund, 1 minuta, 3 minuty, 5 minut
Automatické vypnutí: Vypnuto, 3 minuty, 5 minut, 10 minut
Formát: Zrušit, potvrdit
Datum a čas:  YY/MM/DD (Poznámka: Po nastavení data/času stiskněte a podržte 
tlačítko M po dobu 2 sekund pro ukončení)
TV systém: NTSC, PAL
Rychlé nahrávání: Vypnuto, zapnuto
Rychlé foto: Vypnuto, zapnuto
Hlasové upozornění: Vypnuto, zapnuto
Zvuk tlačítka: Vypnuto, zapnuto
WIFI SSID: A~Z, a~z, 0~9 a další úpravy textu 
WIFI HESLO: A~Z, a~z, 0~9 a další úpravy textu 
Frekvence světelného zdroje: 50Hz, 60Hz
Dálkové ovládání: Vypnuto, zapnuto, párování
Výchozí nastavení : Zrušit, potvrdit
Verze: Zkontrolujte informace o verzi FW

Ukončení režimu Nastavení
Dlouhým stisknutím tlačítka M po dobu 2
sekund přepnete na ikonu X, zvolte nabídku a
„stisknutím tlačítka OK ukončíte režim
nastavení“ (Obrázek 6). Obrázek 6

Vodotěsné pouzdro

1

4

2

3
5

1.Objektiv | 2.Klip | 3. Tlačítko zapnutí/
vypnutí, tlačítko OK |
 4. Obrazovka | 5. Vodotěsné pouzdro
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Popis tlačítek vodotěsného pouzdra

2

3

1

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí/tlačítko OK: Dlouhým stisknutím na cca 3 sekundy 
zapnete/ vypnete kameru, krátkým stisknutím pořídíte fotografii/video nebo potvrdíte
volbu.
2. Tlačítko nahoru/tlačítko M: Jedním krátkým stisknutím přiblížíte nebo posunete 
nabídku menu nahoru, dlouhým stisknutím na 2 sekundy přepnete režim 
fotografování nebo přepnete nabídku nastavení.
3. Tlačítko dolů/tlačítko Wi-Fi: Krátkým stisknutím oddálíte nebo posunete
nabídku dolů, dlouhým stisknutím na 2 sekundy zapnete/vypnete Wi-Fi.

LED indikace: 
Svítí modré: režim nahrávání
Bliká modře: režim nahrávání videa 
Svítí červeně: režim fotografování / nabíjení kamery
Bliká červeně: pořídit foto

Technická podpora E-mail: support@sjcam.com
Oficiální web: www.sjcam.com
Pro informace o aktualizaci firmwaru a technickou podporu v ČR navštivte naše 
stránky www.kamery-viofo.cz.  Můžete si také poslat technický dotaz na  
info@kamery-viofo.cz | Autorizovaný dealer v ČR: Standol s.r.o. IČ:24761804

Tato příručka je chráněna autorským právem a všechna práva na tuto příručku 
jsou také chráněna zákonem.Tato příručka nesmí být reprodukována, kopírována,
upravována nebo přeložena do jiného jazyku bez předchozího souhlasu.


