
Multifunkční kamera SJCAM S1

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.
- 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 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.Panel s LED světlem
2. Panel s IR světlem
3. Objektiv
4. Čidlo osvětlení
5. Mikrofon

6. LED indikátor osvětlení 
7. Senzor
8. Mikrofon
9. 1/4-palcový otvor pro stativ
10. Napájecí Micro USB port
11.Slot pro microSD kartu

Model: SJCAM S1
Obrazový procesor/senzor: Ingenic T31/GC4663
Rozlišení videa/foto: 2560×1440 15fps | 1920×1080 15fps | 1280×720 15fps / 4Mpx
Pozorovací úhel: 95°
Teplotní indukční úhel: 143° 
Tepelná indukční vzdálenost: cca10m 
Stupeň krytí : IP65
Kapacita baterie: 9600mAh
model baterie: 2x 21700
Formát videa/foto: MP4/JPG
Wi-Fi: 2,4 GHz
USB port: Micro USB
Mikrofon/reproduktor: ano integrovaný mikrofon a reproduktor
Napájení: 5V/2A
Podporované paměťové karty: podpora microSD karet až do 128 GB, (není součástí 
balení) 
Aplikace pro smartphone: ano, SJCAM GUARD – bezplatná app pro iOS a Android 
Rozměry přístroje, barva: 90 x 55 x 44 mm, bílá
Hmotnost: 253g vč. baterie
Skladovací teplota: -10°C ~ 45°C

Specifikace



Tlačítko napájení / Párování přistroje
Tlačítko napájení (Zapnutí/vypnutí): 
stiskněte na 3 sekundy 
Tlačítko párování se síti: stiskněte dvakrát 
za sebou v zapnutém stavu

Tlačítka

Stáhněte si aplikaci
Naskenujte QR kód níže a stáhněte si 
aplikaci SJCAM Guard

Párování kamery

obrázek 1 obrázek 2

- 3 -

Stiskněte dvakrát za sebou tlačítko napájení na horní straně kamery (obrázek 1), 
po zaznění pípnutí se ujistěte, že stavová kontrolka pomalu bliká červeně, 
otevřete aplikaci „SJCAM Guard“ 
a klikněte na „Přidat zařízení“ na domovské
stránce APP (obrázek 2), postupujte podle
pokynů průvodce v APP a připojte zařízení.
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Aktualizace firmware
Stáhněte a otevřete APP „SJCAM Guard“, klikněte na ikonu „Nastavení“ v seznamu 
zařízení na domovské stránce APP(obrázek 1),a poté klikněte na "Check Firmware"(ob
obrázek 2), pokud existuje nová verze, přistroj Vám nabídne ji nainstalovat. Volbu 
potvrďte tlačítkem Confirm (obrázek 3). Verze firmware kamery lze zjistit v nastavení.

obrázek 1 obrázek 2

Front door

Zrušení párovaní 
Otevřete aplikaci „SJCAM Guard“, klikněte na ikonu „Nastavení“ v seznamu zařízení 
na domovské stránce aplikaci (obrázek 1) ,poté přejeďte dolů a vyhledejte "Smazat 
zařízení"(obrázek 2),a poté klikněte na "Remove Device" pro zrušení párování.

Přední dveře

obrázek 1 obrázek 2

obrázek 3
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Sdílejte kameru s přáteli
Otevřete aplikaci SJCAM Guard a klikněte na ikonu Sdílet (obrázek1) v seznamu 
zařízení na domovské stránce aplikaci vyberte odpovídající oprávnění admin nebo 
Guest (obrázek 2), pak vyplňte účty přátel, se kterými chcete sdílet kameru
(obrázek 3).  Poznámka: Vaši přátelé si musí mít registrovaný účet v aplikaci SJCAM 
Guard

Přední dveře

obrázek 1 obrázek 2 obrázek 3

Přehrávání videa
Otevřete aplikaci „SJCAM Guard“ a klikněte na ikonu „Přehrávání“. (obrázek 1) v 
seznamu zařízení na domovské stránce aplikaci nebo se přepněte na seznam videí
v části „Events“ (Události) (obrázek 2 a 3).

Přední dveře Přední dveře

obrázek 1 obrázek 2 obrázek 3



Obsah balení:
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kamera držák

manuál

USB-Micro USB 
napájecí kabel 

cca1,5m

upevňovací šrouby Instalace kamery
Způsoby instalace 1. Umístění na stůl | 2. Instalace držáku na strop 

| 3.Montáž držáku na zeď

Montáž držáku na strop Držák na stěnu

Umístění na plochu

Provozní schéma instalace kamery na strop/zeď
Poznámka: Instalační zeď musí unést 4násobek celkové hmotnosti kamery.

Šroub   Základna    Držák       Umístění šroubu              Zeď



Montáže a demontáž baterie
Poznámka: Použijte dobíjecí baterii INR 21700 3,7V 17,02 Wh.

(obrázek 1) (obrázek 2)

Demontáž baterie (obrázek 1)
 Pomocí demontážní plastové páčky jemně vypačte podél okraje zadní kryt kamery;
 Použijte 1,6mm křížový šroubovák k odstranění 6 šroubů krytu baterie a poté je 
jemně povolte a vyjměte baterii.
Baterii lze vyjmout po sejmutí krytu baterie.

Výměna baterie (obrázek 2)
Před výměnou baterie se ujistěte, že kladný a záporný pól baterie odpovídání značení
Po výměně baterie zkontrolujte, zda lze kameru normálně zapnout, pokud ano - 
zavřete kryt baterie a přišroubujte kryt.
Poznámky: Při výměně baterie se ujistěte, že kladný a záporný pól baterie odpovídá
kladnému a zápornému pólu prostoru pro baterii. Šrouby musí být utaženy po zavření 
krytu baterie, jinak to ovlivní vodotěsnost přístroje.
3. Po sejmutí krytu baterie umístěte kryt na čisté místo, aby se zabránilo vlivu jíních
látek a prachu na vodotěsnost kamery.
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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.


