
Fotopast SJCAM M50

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití.

- 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.
- baterie uchovávejte 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)
 -stupeň kryti : IP65. Vždy zkontrolujte, zda jsou všechna těsnění neporušená a že 
jsou všechna dvířka krytu řádně zavřená.
- tento výrobek může používat klasické baterie nebo dobíjecí baterie typu AA. 
Zkontrolujte kladný a záporný pól baterie. Baterii nerozebírejte ani nespalujte. 
nestřídejte články se starými bateriemi nebo různými typy baterií, aby nedošlo k 
vytečení baterie nebo její výbuchu.
- 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 a bezprašné místo. Otřete čočku měkkým
hadříkem. Recyklujte prosím tento produkt nebo jeho baterii na oficiálních
recyklačních místech a nevyhazujte je do odpadu.

Výrobek bez povolení nerozebírejte. V případě 
jakýchkoli závad nebo jiných dotazů se prosím 

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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Otvor pro lanko | 2. Otvor pro zámeček | 3. 1/4 otvor pro stativ | 4. Spona 
zamykacího úchytu | 5. Napájecí port USB-C | 6.Panel s IR LED | 7. Fotosenzitivní 
senzor | 8. Mikrofon | 9. LED indikátor | 10. Čočka objektivu kamery| 11. PIR 
senzor (hlavní) | 12. PIR senzor (dodatečný)

111333

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25 26

27

13. Displej | 14. Tlačítko Foto | 15. Tlačítko Video | 16. Tlačítko Nahoru | 17. Tlačítko 
doleva  18. Tlačítko OK | 19. Tlačítko doprava | 20. Tlačítko dolů | 21. Tlačítko nabídky
22. Tlačítko PŘEHRÁT | 23. Reproduktor | 24. Přepínače (OFF/SETUP/ON) | 25. Slot 
pro microSD kartu | 26. USB port | 27. Prostor pro baterie



Schéma instalace kamery
Připevněte kameru ke stromu nebo 
sloupku pomocí popruhu

Schéma úhlu a vzdáleností snímání kamery

Úhel snímání kamery je 55°

180° 0°

cca 12 metrů 

55°

Seznam balení

Fotopast Popruh Držák 3 x upevnovací šroub

Lovecká kamera M50 | SJCAM  打猎相机

Dálkové ovládání USB nabíjecí kabel Uživatelská příručka 
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Model: SJCAM M50
Typ digitální kamery: fotopast / lovecká kamera
Obrazový procesor: Novatek 96658 | Obrazový senzor: GC4653/ 1/3  CMOS
Rozlišení videa a fps: 1296P (1728*1296) 30FPS | 1080P (1920*1080) 30FPS | 720P 
(1280*720) 30FPS | 480P (848*480) 30FPS | 360P (640*360) 30FPS
Rozlišení foto: 24M (6544*3680) | 20M (5888*3312) | 16M (5376*3024) | 12M 
(4608*2592) | 8M (3840*2160) | 5M (2960*1664) | 3M (2400*1344) | 2M 
(1920*1088)
Pozorovací úhel : 60° 
Objektiv: F/1,6 | Osvětlení: 38x IR LED | Displej: 2,33palcový LCD displej
Noční režim: ano | Formát videa/foto: MP4/JPG| Kódování video: H.264
Typ pohybového čidla: PIR
Úhel snímání pohybu: 55° 
Detekční rozsah: 11,9 metrů
Rychlost spouštění : 0,2 až 0,5 sek
Rozhraní USB: USB-C
Mikrofon: ano, integrovaný mikrofon 
Polární vzor: všesměrový
Vestavěný reproduktor: ano
Wi-Fi modul: ano integrovaný Wi-Fi 4 (802.11n)
Frekvenční rozsah Wi-Fi: 2,4 až 2,4835 GHz
Šifrování: WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Napájení: 6V/2A
Baterie: 8x AA dobíjecí baterie 1,2V (není součástí balení) 
Dobíjecí baterie: ano, konektor pro nabíjení: USB-C
Stupeň krytí: IP65
Podporované paměťové karty: podpora microSD karet až do 128 GB, (není součástí 
balení) 
Pracovní teplota: -10 až 50C°
Ovládání : dálkové ovládaní (součástí balení) nebo pomocí mobilní aplikace
Náhled natáčení v reálném čase: ano
Vestavěný stativový závit: ano
Jazyková podpora: angličtina / francouzština / němčina / španělština / italština / 
portugalština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / japonština / ruština
Aplikace pro smartphone: ano, SJCAM CATCHCAM – bezplatná app pro iOS a Android 
Rozměry přístroje (ŠxVxH): 9 x 13,4 x 7,4 cm
Hmotnost přístroje bez baterie: 229 g
Maskovací vzor: Woodland Green

Specifikace produktu
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Funkce vícepolohového přepínače
1. Poloha OFF - vypnutí kamery | 2. Poloha SETUP - nastavení/manuální fotografování/
přehrávání | 3 Poloha ON - zapnutí kamery/automatické fotografování/nahrávání

Poznámka: Přepínač je třeba přepnout ručně do polohy ON pro přechod přístroje do 
automatického režimu. Pokud je přepínač kamery v poloze SETUP, přístroj nemůže 
vstoupit do automatického režimu.

Funkce dálkového ovládání 

2. Tlačítko zapnouti Wi-Fi

1. LED Indikátor

3. Tlačítko vypnuti Wi-Fi 
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Stažení aplikace
Naskenováním následujícího QR kódu stahněte a nainstalujete aplikaci „Catch Cam“



Zapnutí Wi-Fi 

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi kamery
Přepněte vice polohový přepínač do polohy SETUP. Po zapnutí kamery jednou 
stiskněte Tlačítko nahoru a Wi-Fi se zapne. Po zapnutí Wi-Fi se na obrazovce kamery 
zobrazí název Wi-Fi a heslo k Wi-Fi. Telefon lze spárovat na zasadě názvu Wi-Fi 
kamery a hesla k Wi-Fi, které bude zobrazené na obrazovce přístroje. Chcete -li Wi-Fi 
vypnout, stiskněte znovu tlačítko nahoru a WIFI se vypne.
Zapnutí Wi-Fi pomocí dálkového ovládání 
Pokud je více polohový přepínač kamery v poloze SETUP nebo ON, lze dálkovým 
ovladačem rychle zapnout Wi-Fi.
Stisknutím tlačítka ON na dálkovém ovladači zapnete Wi-Fi. Pokud potřebujete 
vypnout Wi-Fi, stiskněte tlačítko OFF na dálkovém ovladači a Wi-Fi se vypne.

Poznámka: Po zapnutí Wi-Fi se na obrazovce kamery zobrazí název Wi-Fi a heslo 
Wi-Fi. Přiklad názvu Wi-Fi: M50-XXXXXXXXXXXXX 

Vychozí heslo Wi-Fi: 12345678

Nastavení přístroje 

Automatické foto
Více polohový přepínač kamery se ručně nastavte do polohy ON. Když zvíře nebo 
člověk projde před kamerou, kamera automaticky pořídí snímek
Automatické nahrávání
Více polohový přepínač kamery se ručně nastavte do polohy SETUP, po zapnutí 
kamery stiskněte tlačítko MENU, přístroj vstoupí do nabídky nastavení. Vyberte režim 
nahrávání stisknutím tlačítka dolů nebo tlačítka nahoru a stisknutím tlačítka OK 
vstupte do nastavení režimu nahrávání. Následně stisknutím tlačítka dolů vyberte typ 
záznamu a stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte. Po potvrzení nabídky ukončete 
nastavení nabídky stisknutím tlačítka MENU a přepněte přepínač do polohy ON.
Po dokončení výše uvedených nastavení, když zvíře nebo člověk projde před kamerou, 
kamera jej automaticky pořídí záznam.
Automatický režim foto + video
Více polohový přepínač kamery se ručně nastavte do polohy SETUP, po zapnutí 
kamery stiskněte znovu tlačítko MENU, přístroj vstoupí do nabídky nastavení. Vyberte 
režim nahrávání stisknutím tlačítka dolů nebo tlačítka nahoru a stisknutím tlačítka OK 
vstupte do nastavení foto + video. Následně stisknutím tlačítka dolů zvolte nabídku 
foto + video a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Po potvrzení nabídky ukončete 
nastavení nabídky stisknutím tlačítka MENU a poté ručně přepněte přepínač do 
polohy ON
Po dokončení výše uvedených operací nastavení, když člověk nebo zvíře projde před 
kamerou, kamera automaticky pořídí fotografii + video.
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Manuální fotografování 
Více polohový přepínač kamery přesuňte do polohy SETUP (obrázek 1), po zapnutí 
kamery stisknutím tlačítka č. 14 (obrázek 2) vstoupíte do rozhraní živého náhledu 
kamery; stiskněte znovu tlačítko č.14 a přístroj pořídí fotografii.

obr. 1 obr. 2

Manuální nahrávání video

Více polohový přepínač kamery přesuňte
do polohy SETUP (obrázek 1), po zapnutí 
kamery stisknutím tlačítka č. 15 (obrázek3) 
vstupte do rozhraní živého náhledu 
kamery; stiskněte znovu tlačítko č.15 a 
přístroj nahraje video záznam.

obr. 3

Nastavení kamery
Více polohový přepínač kamery přesuňte do 
polohy SETUP (obrázek 1), po zapnutí kamery 
stisknutím tlačítka č.21 MENU (obr.4), přistroj 
přejde do nabídky nastavení (General settings 
menu). Stisknutím tlačítka dolů nebo nahoru 
zvolte nabídku, kterou chcete nastavit a 
stisknutím tlačítka OK zvolte a potvrďte 
nastavení. Po dokončení ukončete nastavení 
stisknutím tlačítka MENU.

obr. 4
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General settings menu

MODE (režim nahrávání): Foto/Video/Foto+Video
PIR Interval: 00 minut 05 sekund ~ 59 min 59 sek
Side PIR settings (boční PIR senzor): ON/OFF
PIR Sensitivity (citlivost PIR): High/Medium/Low
Time-lapse shooting (časosběrné snímání):
05S ~ 23H59M59S
IR LED: Automatický/nejlepší/ekonomický
Monitoring period (období sledování): ON/OFF

Režim

Režim

PIR Interbal Boční 

nastavení PIR

Citlivost PIR Časová 

prodleva

Fotografie

00:05 Na

Střední

Vypnuto

MENU Konec Uložit OK



Nastavení foto
Více polohový přepínač kamery přesuňte do polohy SETUP (obr. 1), po zapnutí kamery 
stiskněte tlačítko č.21 MENU (obr.4) a stisknutím levého nebo pravého tlačítka 
přejděte do nabídky pro nastavení foto(Photo setting menu). Stisknutím tlačítka dolů 
nebo nahoru vyberte nabídku, kterou chcete změnit, a stisknutím tlačítka OK potvrďte 
nastavení.Ukončete nastavení stisknutím tlačítka MENU.

Stoll

Velikost obrázku

Obrázek č Rychlost 

závěrky

8 M

1 fotografie

1/15

MENU 退出  保存 Dobře

Photo setting menu (nastavení foto)
Photo resolution (rozlišení foto): 
24M/20M/16M/12M/8M/5M/3M/2M
Number of shots (počet snímků): 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10  
Shutter speed (rychlost Závěrky):
1/15, 1/20, 1/30

Nastavení video
Více polohový přepínač kamery přesuňte do polohy SETUP (obr. 1), po zapnutí kamery 
stiskněte tlačítko č.21 MENU (obr.4) a stisknutím levého nebo pravého tlačítka přejděte 
do nabídky pro nastavení video(Recording setting menu). Stisknutím tlačítka dolů 
nebo nahoru vyberte nabídku, kterou chcete změnit, a stisknutím tlačítka OK potvrďte 
nastavení.Ukončete nastavení stisknutím tlačítka MENU.

Video

Řešení

Délka videa

Nahrávejte zvuk

1080P

10

Na

JÍDELNÍ LÍSTEK Výstup
Uložit OK

Recording setting menu (nastavení video)
Recording resolution (rozlišení):1296P / 1080P 
/ 720P / 480P / 360P
Recording time (čas nahrávání): 5 ~ 180 sek.
Recording audio (nahrávání zvuku): ON/OFF

Nastavení systému
Více polohový přepínač kamery přesuňte do 
polohy SETUP (obr.1). Po zapnutí kamery 
stiskněte tlačítko č.21 MENU (obr.4) a stisknu-
tím levého nebo pravého tlačítka přejděte do 
nabídky pro nastavení systemu(System setting
menu). Stisknutím tlačítka dolů nebo nahoru 
vyberte nabídku, kterou chcete změnit, a stisk-
nutím tlačítka OK potvrďte nastavení.Ukončete 
nastavení stisknutím tlačítka MENU.

Založit

Jazyk

Výchozí nastavení Formát

Čas schůzky Časový 

formát

Angličtina

24 hodin

JÍDELNÍ LÍSTEK Výstup Uložit OK
System setting menu
Nastavení jazyka: angličtina/francouzština/
španělština/portugalština/němčina/italština/zjednodušená čínština/tradiční čínština/
ruština/japonština
Výchozí nastavení: cancel / confirm (zrušit/potvrdit)  | Formát: cancel / confirm 
(zrušit/potvrdit) | Datum a čas: YY/MM/DD, MM/DD/YY, DD/MM/YY |Časový formát: 
12/24h | Datové razítko : OFF/ON | Zvuk tlačítka: OFF/ON | Název kamery: A~Z, a~z,
0~9 (podpora velkých písmen A~Z, malá písmena a~z, čísla 0~9) | Nastavení hesla: OFF/
ON (podporuje malá písmena a~z, čísla 0~9) | Dálkové ovládání: OFF/ON | Název Wi-
Fi: A~Z, a~z, 0~9 (podpora velkých písmen A~Z, malá písmena a~z, čísla 0~9) 
Wi-Fi heslo: Podpora velkých písmen A~Z, malých písmen a~z, číslic 0~9 (Wi-Fi výchozí
heslo: 12345678) | Automatické vypnutí Wi-Fi: 1min/2min/3min | Podsvícení: Vypnuto/
1 min/3 min/5 min -8-
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Přehrávání
Více polohový přepínač kamery přesuňte do polohy SETUP (obr.1) a po zapnutí kamery 
stiskněte tlačítko č.22 REPLAY (obr. 5). Po vstupu do nabídky přehrávání můžete 
soubory procházet pomocí tlačítka nahoru nebo dolů. Chcete -li přehrát a zastavit 
přehrávání, zobrazte videosoubor a stisknutím tlačítka OK. Ukončete funkci přehrávání 
stisknutím tlačítka REPLAY.

160/170

2021.02.05 09:01:50

obr.5

90%

FAQ
1) Kameru nelze zapnout.
Je možné, že je baterie vybitá. Vyměňte baterii  za novou.

2) Kamera nemůže automaticky pořizovat fotografie/videa
Zkontrolujte, zda je přepínač v poloze ON. Aby mohla kamera automaticky pořizovat 
obrázky/videa, musí být přepínač v poloze ON.

3) Kolik stavů má LED indikátor kamery?
Bliká červená kontrolka: boční PIR senzor detekoval předmět. Bliká modrá kontrolka: 
hlavní PIR senzor detekuje předmět.
Bliká červená  kontrolka: hlavní/pomocný snímač detekuje předmět.

4) Na obrazovce se zobrazí „PIR: 0-1“ a „PIR: 1-1“?
PIR: 0-1 boční senzor snímá předmět.
PIR: 1-1 Hlavní a boční senzor snímá předmět.
Funkce produktu se mohou lišit při aktualizaci firmware. 

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@ka-
mery-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.


