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Model: SJ6 LEGEND | LEGEND AIR
Tip: Camera de actiune 
Tipul camerei: 4K (interpolat)
Chipset: LEGEND: Novatek 96660
              LEGEND AIR: SJCAM A9s
Senzor: CMOS
Capacitate maxima card: Micro SD 128G (nu este inclus)
Dimensiune ecran: 2.0 inch 
Tip ecran: LTPS
Tip baterie: detasabila 
Capacitate: 1000mAh  
Timp de functionare mediu: 110 minute
Lentile cu unghi larg de 166 de grade
Format: H.264 
Format video: MOV,MP4 
Rezolutii video: 1080P(30fps),1080P(60fps),2K (30fps),4K (24fps),
720P (120fps),720P (30fps),720P (60fps),VGA (240fps) 
Numar de cadre pe secunda: 120fps,25fps,30FPS,60FPS 
Format imagine : JPEG 
Sistem audio: difuzor si microfon incorporate 
WIFI: Da 
Giroscop: Da 
Limbi meniu: Ceha,Daneza,Engleza,Franceza,Germana,Ungarea,Italiana,Japoneza,Koreana, 
Poloneza,Portugheza,Romana,Rusa,Chineza simpla,Slovaca,Spaniola,Chineza traditionala   
Rata de refresh: 50Hz,60Hz
Dimensiuni produs(L x W x H): 5.90 x 4.10 x 2.11 cm / 2.32 x 1.61 x 0.83 inci
Dimensiuni ambalaj (L x W x H): 25.00 x 13.10 x 6.40 cm / 9.9 x 5.2 x 2.5 inci
Greutate produs: 0.082 kg 
Greutate ambalaj si produs: 0.700 kg
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Buton setari

LED activitate

Declansator/OK 

Ecron frontal

Buton ON/OFF

Ecran 2.0 inci

LED activitate

Port Micro HDMI

Microfon

Difuzor

Slot card MicroSD

Port Mini-USB

Lentila

Declansator/OK

Legenda Camerei

SJ6 LEGEND 

Acces baterie



Desfaceti clema carcasei la fel ca in 
ilustratia de mai sus.

Dupa desfacerea clemei, deschide-ti 
usa carcasei si scoate-ti camera din 
carcasa.

Pentru a incarca camera, cuplati cablul 
USB la port-ul Mini USB al camerei si 
folositi un incarcator de retea sau port-ul 
USB al calculatorului. Tensiunea 
recomandata de incarcare este de 5V si 
1A.

Glisati capacul bateriei, apoi trageti de 
limba de plastic pentru a extrage bateria.

Montare/demontare carcasa 
subacvatica.

Incarcare camera folosind
port-ul Mini USB

Inlocuire baterie.
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MiniUSB Cable
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Tine-ti apasat pe butonul ON/OFF pana 
auziti un semnal sonor si ecranul se 
aprinde, in acel moment camera a pornit. 
Pentru a inchide camera apasati pe 
butonul ON/OFF.

Pornire/oprire camera Adaugati/scoateti 
cardul de memorie

Pentru a adauga un card de memorie, 
impingeti cardul in locasul sau cu scrisul de 
pe card spre fata camerei pana auziti un clic. 

Pentru a scoate cardul, apasati pe el si apoi il 
puteti trage afara din locas.

NOTE: Pentru a preveni pierderile de date, inlaturati si 
introduceti cardul doar cu camera oprita!

Class 10 or higher
MicroSD card.
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00:00:00 | 02:06:16

Video 
1080/60/W

Modul în uz
Rezoluție / Framerate

Atingeți / glisați în sus pentru a afișa alte 
opțiuni de mod.

Indicatorul nivelului bateriei

Stabilizarea giroscoapelor (On)

Comenzile de zoom

Mergi la Setari

Luminile indicatoare de stare

Ecranul principal
Timpul scurs | Timpul rămas pe Card

Modul curent
Pictograma va afișa modul în care vă aflați în 
prezent. Opțiunile vor varia în funcție de mod.

Atingeți pictogramele (+) sau (-) ale lupei pentru a 
schimba factorul de zoom digital.

Atingeți această pictogramă pentru a modifica 
setarea pentru modul selectat sau pentru Opțiuni 
generale.

Un indicator care arată că senzorul Gyro este 
activ. Nu se va afișa atunci când este 
dezactivată.

Afișează puterea aproximativă rămasă pe 
baterie. Bateria clipește când este aproape 
goală.

Ecranul principal are multe nivele de 
meniuri disponibile prin apăsarea sau 
glisarea pe ecran.
Puteți, de asemenea, să ascundeți toate 
pictogramele de pe ecran pentru a utiliza 
modul de vizualizare fără pictograme pe 
ecran și etichetele atingând oriunde în 
mijloc.
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Luminile roșii și albastre vor indica starea 
funcționării camerei. 

Accesați modul Redare
Atingeți această pictogramă pentru a accesa 
galeria camerei și a vizualiza videoclipurile și 
fotografiile pe care le-ați înregistrat.

NOTĂ: 
SJ6 LEGEND utilizează un LCD care este 
iluminat din spate. Ecranul este doar un ghid 
vizual pentru compoziție și nu va afișa 
configurările de expunere pe care le setați.
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Video 
1080/60/W

WDR

Resolution

Loop Recording

FOV

Video VideoLapse Slow Rec

Still PhotoLapse Burst Mode

Video+
photo Car Mode Underwater

Comută ecranul

Ecranul de setăriEcranul de redare

Moduri ecran

Ecranul principal
[vizor]

>>>>>>

1/576000

Acestea sunt toate ecrane pe nivele în 
ecranul principal. Puteți să atingeți sau 
să glisați pentru a le accesa.
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Video 
1080/60/W

Ecranul setari rapide
Activează sau dezactivează WiFi-ul

Pentru a ajunge aici,
glisați din partea de sus.

Atingeți această pictogramă pentru a activa sau dezactiva WiFi-ul.
Apăsând butonul WiFi din partea laterală a camerei face același lucru.

SJ cuplarea la distanță / la telecomandă
Atingeți această pictogramă pentru a primi comenzi de la 
telecomandă,sau să o dezactivați. De asemenea, puteți 
asocia o conexiune la distanță de aici.

Comutați modul FPV
Activează / dezactivează funcția FPV. Aceasta permite 
ieșirea TV analogică prin cablu USB A / V și va bloca toate 
operațiile WiFi pentru a preveni interferența cu alte 
echipamente FPV.

Blocarea ecranului
Dezactivează ecranul tactil și nu pot fi accesat. Atingeți 
ecranul LCD pentru a afișa ecranul Deblocare.

Glisați în sus pentru a reveni la ecranul 
principal
Glisați acest lucru pentru a ascunde ecranul Toggles

Glisați pictograma Cheie
pentru a debloca.

All graphics, words, and layout by Troy Ferrer 2016 troy@sjcamhd.com



>>> >>>>>>>>>

00:00:00 8/987

2K

00:00:00 | 02:06:16

Video 
1080/60/W

Ecranul de redare

Indicatorul nivelului baterieiIconita de redare

Accesați fila următorAccesați fila anterioară

Ștergeți fișierul curentReveniți la ecranul principal

Pentru a ajunge aici, apăsați aici.

Indicator vizual că vă aflați în modul Redare. Afișează cantitatea de încărcare a acumulatorului rămasă.

Atingeți sau glisați pentru a ajunge la fișierul anterior. Atingeți sau glisați pentru a ajunge la fila următoare.

Atingeți pentru a ieși din modul Redare și
reveniți la ecranul principal.

Atingeți pentru a șterge fișierul afișat pe 
ecran.

Rezoluția fișierului

Timpul scurs Număr fișier / Total
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Video 
1080/60/W

Video VideoLapse Slow Rec

Still PhotoLapse Burst Mode

Video+
photo Car Mode Underwater

Ecranul Moduri

Video

Videolaps

Înregistrare lentă

Poză

PhotoLapse

Foc continuu

Video +
fotografie

Modul auto

Sub apă

Pentru a ajunge aici,
atingeți acest lucru sau glisați în sus.

Mod pentru înregistrarea clipurilor video.

Ieșiți la ecranul principal
Atingeți această pictogramă X pentru a ieși.

Fotografia temporală cuplată pe cameră 
pentru a realiza un videoclip.

Pentru înregistrarea video în mișcare lentă.

Pentru înregistrarea video în timp ce o secvență de 
fotografiisunt luate la un interval stabilit.

Pornește automat camera și începe înregistrarea odată ce 
motorul este pornit (Este necesar accesoriu pentru cablul de 
încărcare pentru mașină).

Adaugă o nuanță de culoare roșie în fotografii sau videoclipuri pentru 
a elimina necesitatea utilizării unui filtru sub apă. [Glisați la stânga sau 
la dreapta pentru a comuta de la Foto la Video]

Mod fotografiere.

O serie de fotografii pentru crearea temporizării. 
Fiecare fotografie va avea propriul fișier.

Succesiunea rapidă a mai multor instantanee,
alegeți numărul de fotografii dorit (Max: 10).

Glisați în jos pentru a accesa modurile 
Video +, Foto, Mașină și Subacvatic.
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Resolution

Loop Recording

FOV

WDR

Ecranul Setări

Modul curent

Butonul Setări generale

Ieșiți la ecranul principal

Derulați în sus pentru mai multe opțiuni

Pictograma va afișa modul în care vă aflați în 
prezent. Opțiunile vor varia în funcție de mod.

Atingeți pictograma pentru a accesa Setările 
generale. Modificările pe care le faceți vor 
reflecta toate modurile.

Atingeți această pictogramă X pentru a ieși.

Opțiunile meniului curent
În funcție de modul în care vă aflați,
opțiunile de meniu vor varia. Toate opțiunile 
pentru modul particular vor apărea pe această 
parte, derulați în jos pentru alte elemente.
Odată setat, setările vor fi aceleași pentru acel 
mod specific, de fiecare dată când reveniți, până 
când îl modificați din nou.

Pentru a ajunge aici, apăsați aici.

Familiarizați-vă cu fiecare mod și cu 
meniul său însoțitor.

00:00:00 | 02:06:16

Video 
1080/60/W
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Ecranul frontal

Modul curent

Pictograma activitate

Ora curentă

Pictograma va afișa modul în care vă aflați în 
prezent. Opțiunile vor varia în funcție de mod.

Pictograma va apărea constant când este în modul de 
așteptare. Pictograma va clipi la înregistrarea unui 

videoclip.

Afișează ora curentă în cifre.

00:00:00
17:20:43

1080/60

Rezoluția actuală / rata cadrelor
Va afișa dimensiunea rezoluției setată și cadrele 
asociate pe secundă.

Timpul scurs / Număr cadre
Afișează durata înregistrării. Sau numărul de 
imagini stocate.

Indicator stare baterie
Afișează puterea aproximativă rămasă pe baterie. 
Bateria clipește când este aproape goală.

SJ6 LEGEND este primul SJCAM care implementează un afișaj 
LCD frontal. Acesta oferă utilizatorului informații suplimentare decât 
doar având LED-urile care se aprind ca indicatoare.
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Transfer fisiere
Aveti la dispozitie 4 variante pentru a descarca fisierele de pe camera:

1. Prin cablul USB conectat de la slotul mini USB al camerei la un computer Windows sau Mac:
a› Conectați cablul USB, alegeți "Dispozitiv de stocare în masă" pe aparatul foto.
b› Dispozitivul dvs. va apărea ca unitate în Managerul de fișiere (Explorer pe Windows; Finder în OSX)

2. Prin WIFI prin aplicatia SJCAM Zone:
a› Conectați camera la telefon: Setări dispozitiv> Wi fi> Alegeți camera foto
b› Accesați aplicația, atingeți pictograma Galerie, apoi descărcați fișierele pe care doriți să le transferați

3. Utilizând un adaptor de card microSD
a› Opriți aparatul foto și scoateți cardul microSD.
b› Introduceți-l la un adaptor de card și conectați-l la computer.
c› Cardul dvs. va fi afișat ca unitate în Managerul de fișiere.
d› După ce ați terminat fișierele de transfer, faceți clic dreapta pe unitate> alegeți "Eject" 
înainte de a scoate cardul din computer.

4. Prin transferarea cardului microSD pe telefonul smartphone cu spațiu de stocare amovibil:
a› Opriți aparatul foto și scoateți cardul microSD;
b› Introduceți microSD-ul pe dispozitivul mobil; cardul microSD se va afișa ca unitate în 
managerul de fișiere al dispozitivului dvs. mobil;
c› Transferați fișierele pe care le alegeți pe dispozitivul mobil;
d› Când ați terminat, scoateți cardul microSD selectând "Demontare"

Opțional: Formatați cardul microSD de pe camera dvs. pentru a elimina fișierele adăugate de dispozitivul dvs. mobil.

Prin USB

Prin WiFi



Accesorii incluse

Mai multe accesorii disponibile pe site-ul sjcamhd.com, vândute separat.



Urmareste-ne pe

Descarcati aplicatia.
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Vizitați-ne la www.sjcamhd.com
Pentru asistență tehnică, accesați support.sjcamhd.com




