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Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera.  

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen 

dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende momenten in uw leven 

heeft. 

 

 

Waarschuwing 

1.   Het is een hoog precisie product, niet laten vallen. 

2.   Stel het toestel niet bloot aan sterke magnetische velden, zoals magneten en elektrische  

      motoren. Vermijd sterke radiogolven. Sterke magnetische velden kunnen ervoor zorgen  

      dat het product defect raakt of beelden en geluiden schade oplopen. 

3.   Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen en direct zonlicht. 

4.   Kies een bekend merk Micro SD-kaart. Van onbekende/merkloze Micro SD-kaarten   

      wordt de werking niet gegarandeerd. 

5.   Plaats geen Micro SD-kaart in de buurt van sterke magnetische velden om  

      gegevensverlies te voorkomen. 

6.   In geval van oververhitting, rook of een onaangename geur in het laadproces, ontkoppel  

      onmiddellijk uw toestel om brandgevaar te voorkomen. 

7.   Houdt tijdens het opladen het product buiten het bereik van kinderen. Elektrische  

      spanning kan bij kinderen een ongeluk, verstikking of een elektrische schok veroorzaken. 

8.   Berg het apparaat op een koele, droge en stofdichte plaats op. 

9.   Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.  

10. Test de waterproofcase zonder camera voor het gebruik met camera. 
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Inleiding 

Dit product is een High definition (HD) digitale videocamera afgestemd op de vraag vanuit de 

markt. Het heeft een variëteit van leidende industriële functies, waaronder digitale video-

opnamen, foto-opnamen, audio-opnamen, video display en een verwisselbare batterij, 

waardoor het perfect is voor voertuig-opnamen, fotosessies, buitensporten, woning 

beveiliging, diep zee duiken, etc., zodat u elk moment, overal kan filmen.  

Het heeft verschillende patenten. 

 
 
Eigenschappen van het product 
> Een waterbestendige behuizing, waarmee u fascinerende (onder)watersport filmpjes kunt 
   maken; waterbestendig tot 30 meter diep 
> High definition (HD) scherm voor het tonen van video-opnamen  
> Verwisselbare batterij die gemakkelijk te vervangen is en verlengt de levensduur van uw  

   camera 

> Video-opnamen maken tijdens het opladen is mogelijk 

> Video-opnamen maken met batterij 

> 12-megapixel HD groothoeklens 

> HDMI HD-uitgang 

> Webcamera 

> Ondersteund geheugenkaarten tot maximaal 32GB 

> Meerdere video-opname-indelingen:  1080P   720P   WVGA 

> Opnamen in MOV-formaat 

> Meerdere foto opnamemodes: Losse foto’s, Snapper 

> Video encryptie ingeschakeld 

> Mini uiterlijk, in verschillende kleuren beschikbaar 
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1. Plaatsen Micro SD Card 

   Let op: Koop een kwaliteitsmerk Micro SD-kaart en formateer hem op de computer  

   vóór gebruik. De werking van merkloze/neutrale kaarten wordt niet gegarandeerd. 

 

2. Installeren en verwijderen batterijen 

A. Verschuif de vergrendeling van het klepje van de batterij. Hierdoor komt het klepje vrij en  

     kan deze worden verwijderd van de onderzijde van de camera.  

B. Installeer de batterij in de camera zoals aangegeven door +/- symbolen en in de richting  

     die de pijlen op de batterij aangeven totdat deze op zijn plaats zit. 

C. Let op de prestaties van de batterij: Zie de presentatie diagram in het scherm 

D. Batterij verwijderen: Open het klepje om de batterij eruit te halen. 

 

3. Opladen  

A. Opladen kan door verbinding te maken tussen de SJ4000 en een computer of door hem  

    aan te sluiten aan een oplader. 

B. Laad de SJ4000 op door hem in de auto aan te sluiten op een auto-oplader. 

C. De SJ4000 kan opnemen tijdens het laden (ga naar “vehicle-mounted” in het menu). 

D. Je kan de SJ4000 zelfs als hij uit staat opladen. 

 

4. Aan en uitschakelen van de camera 

A. Houdt de aan/uit knop aan de voorzijde 3 tot 5 seconden ingedrukt om de  

    camera aan of uit te zetten. 

B. U kunt hem ook aan en uit zetten door het display scherm aan of uit te zetten. 

 

5. Menu keuze schakelaar 

Door de “On-Off / Mode” knop aan de voorzijde, kunt u kiezen tussen video-opname /  

foto's te maken / afspelen / menu.  

Bovenin het display scherm kunnen de volgende afbeeldingen verschijnen: 

 symbool voor video-opname / afspelen video opname 

 symbool voor foto-opname / afspelen foto-opname 

  symbool voor menu 

 

6. Hoe kan ik video's opnemen en opname instellen 

1. Video opname 

Schakel naar de opname-modus en er zal een  icoon verschijnen links boven in het 

scherm. Druk op OK om te beginnen met opnemen en het  icoon links boven in de hoek 

zal beginnen te knipperen. Druk nogmaals op OK om te stoppen met opnemen en het  

icoon zal verdwijnen. 

 

2. Foto’s maken & instellingen 

Zet de camera aan om en druk op de “Mode” knop en selecteer “Photo shooting Mode”  

Links boven in de hoek zal nu dit icoon verschijnen:  

Druk op “OK” knop bovenop de camera om foto's te nemen. 

Schietpatronen: Losse foto’s / zelf-timer (3s/5s/10s) / continue foto’s nemen. 
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3. Bestanden opslag en afspelen 

Als je klaar bent met opnemen kun je een USB kabel gebruiken om de foto’s en video’s over 
te zetten naar je computer en af te spelen. Je kunt natuurlijk ook je Micro SD kaart eruit 

halen en dan met een card reader de foto’s en filmpjes overzetten. 
 

7. WI-FI verbinding 

1. De camera kan met een mobiele telefoon met Android of IOS systeem of een tablet   

    computer een WIFI verbinding maken. De stappen zijn: 

A. Installeer de SJCAM™ HD software op een smartphone of een tablet computer. 

 (u kunt zoeken en downloaden op Google Play voor Android-systemen of u kunt zoeken   

 en downloaden op de App Store voor IOS systeem). 

B. Nadat de camera is aangezet, drukt u de WIFI knop in. Het WIFI icoon verschijnt nu  

    op  het scherm. 

C. Schakel de WIFI aan op de mobiele telefoon of de tablet computer en zoek in WIFI naar:  

     “SJ4000WIFI”. Maak verbinding met dat WIFI account met uw smartphone  of tablet  

     computer en voer  het wachtwoord  "12345678"  in. 

D. Als de WIFI verbinding gereed is, wordt dit weergegeven op het scherm. 

E. Nadat de SJCAM™ HD software werkt op uw mobiele telefoon of een tablet computer,  

    worden de beelden die worden opgenomen met de camera in real-time weergegeven  

    op een mobiele telefoon of een tablet computer. U kunt via de verbonden iconen de  

    software of ingestelde functie parameters van de camera te bedienen. 

 

2. Het WI-FI wachtwoord veranderen 
A. Zet de camera aan en ga naar het WIFI instellingen menu, het wachtwoord kan ingesteld  
    worden naar eigen behoefte.  
     
 
Tip: Als het product niet goed functioneert, dan kunt u de batterij verwijderen en opnieuw 

plaatsen. Het apparaat zal dan weer normaal werken.   



 

 © 2015 Multizijn V.O.F  10 

  

 

 

 
Specificaties kunnen aan wijziging onderhevig zijn, te wijten aan het upgraden of updaten. 

Gelieve het eigenlijke product als standaard te beschouwen 
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