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1. Avertisment 
 
Acest produs este fabricat cu mare precizie şi este proiectat pentru utilizare 
multifuncţională exterioară, în scopuri de divertisment individual. 
Respectaţi legislaţia privată valabilă atunci când se înregistrează capturi, în special în 
absenţa dumneavoastră. 
Preveniţi căderea şi impacturile, în special pe obiecte ascuţite şi cu colţuri, pietre, etc. 
Nu expuneţi dispozitivul la câmpuri magnetice puternice, precum  magneţi şi motoare 
electrice. Păstraţi camera la distanţă de semnale radio puternice. Câmpurile magnetice 
puternice pot deteriora datele de pe dispozitivul de memorie (card), distorsiona 
semnalele video şi audio sau chiar pot provoca defectarea produsului. 
Nu expuneţi produsul la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui. 
Utilizaţi carduri microSD rapide şi de mărci cunoscute. Funcţionalitatea adecvată şi 
caracteristicile de înregistrare nu sunt garantate pentru cardurile de marcă 
necunoscută. 
Preveniţi scurt-circuitarea contactelor bateriei. Un scurt circuit poate creşte temperatura 
bateriei, iar obiectele din jur se pot aprinde. 
Deconectaţi imediat dispozitivul dacă observaţi că acesta se supraîncălzeşte, scoate 
fum sau are un miros neplăcut în timpul încărcării, pentru a preveni incendiul. 
Acest produs nu reprezintă o jucărie pentru copii. Păstraţi-l la distanţă de copii, în 
special atunci când se încarcă. 
Conectarea incorectă a dispozitivului la reţea poate cauza rănire, sufocare spontană 
sau electrocutare. 
Păstraţi dispozitivul în spaţii răcoroase, uscate şi lipsite de praf. 
 
Informaţii privind depozitarea 
 
Reţineţi că acest produs este proiectat totuşi pentru utilizare exterioară, care poate 
cauza prăfuirea acestuia. Curăţaţi camera, carcasa şi accesoriile şi suflaţi praful din 
zonele prăfuite, înainte de depozitare. Praful poate cauza înăsprirea punctelor de 
contact şi poate  reduce sau scade complet rezistenţa produsului la praf. Verificaţi dacă 
dispozitivul este curat,  înainte de a-l utiliza.  
Verificaţi garniturile carcasei şi butoanele la sfârşitul sezonului, sau cel puţin o dată pe 
an şi înlocuiţi aceste componente dacă este necesar. 
Nu utilizaţi produse de curăţare abrazive sau chimice, ci doar o lavetă moale şi uscată 
sau apă caldă pentru accesoriile fără componente electrice. 
Bateria este expusă la stres mecanic ridicat în funcţie de modificarea condiţiilor din 
exterior. 
Verificaţi bateria ocazional şi observaţi dacă îşi modifică forma şi culoarea după caz, 
starea şi oxidarea contactelor. Uzura bateriei este indicată de capacitatea scăzută şi 
timpul redus de funcţionare. 
Pentru depozitarea bateriei o perioadă lungă de timp, încărcaţi bateria la maxim şi 
scoateţi-o din aparat. Acest lucru prelungeşte durata de viaţă a bateriei şi vă permite o 
utilizare mai bună a capacităţii sale. 
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Utilizare exterioară 
 
Înainte de a utiliza camera în spaţii exterioare, pregătiţi şi aşezaţi dispozitivul împreună 
cu toate accesoriile  într-un loc uscat. Asiguraţi-vă că dispozitivul este capabil să 
înregistreze scenele care vă interesează, iar echipamentul şi îmbrăcămintea 
dumneavoastră nu se află în raza de acţiune a camerei. Aceste măsuri previn nevoia de 
a efectua ajustări şi de a desface carcasa camerei. 
Reţineţi că, pentru utilizare exterioară, camera trebuie să fie închisă corect în carcasa 
rezistentă la apă. 
Evitaţi contaminarea contactului bateriei şi scurt-circuitele atunci când manevraţi 
bateria. Folosiţi pungi mici de plastic atunci când scoateţi bateria. 
Nu folosiţi camera sub fluxuri de apă sau izvoare termale. După utilizarea camerei în 
apă sărată, spălaţi carcasa în apă proaspătă şi lăsaţi sarea să se cristalizeze la 
suprafaţă. 
Desfaceţi carcasa într-un spaţiu curat şi uscat, scoateţi camera şi verificaţi garniturile şi 
butoanele. Dacă găsiţi reziduuri de sare, spălaţi carcasa cu apă proaspătă din nou şi 
lăsaţi-o la temperatura camerei să se usuce complet, fătă a o expune la aer cald sau 
căldură. Astfel se păstrează caracteristica de rezistenţă la apă a carcasei pentru 
utilizarea următoare. 
Camera nu pluteşte. Evitaţi scăparea camerei în apă prin ataşarea unei curele 
adecvate. 
Acordaţi atenţie la lentilele de sticlă şi protejaţi-le împotriva prafului, murdăriei şi 
zgârieturilor. 
Veţi fi recompensaţi cu imagini clare. 
 
Utilizarea camerei la temperaturi scăzute 
 
Performaţa bateriei este redusă temportar la temperaturi scăzute şi creşte la 
temperatura camerei. Recomandăm păstrarea dispozitivului în medii calde, de exemplu 
învelit în haine. Nu încărcaţi bateria la temperaturi scăzute. Luminozitatea şi culoarea 
ecranului se pot modifica la temperaturi scăzute. Umezeala se poate condensa sau 
îngheţa la temperaturi scăzute, făcând dificilă sau imposibilă controlarea camerei, în 
special în jurul butoanelor. Poate duce la scăderea calităţii imaginii. Încercaţi să 
preveniţi condensul şi îngheţul. 
 
2. Introducere 
 
Acest produs reprezintă un dispozitiv digital utilizat pentru a înregistra filmuleţe de 
calitate superioară. Este prevăzută cu o mulţime de funcţii de înaltă calitate, precum 
înregistrare video digitală, cameră, înregistrare audio, redare video, baterie detaşabilă, 
fiind un dispozitiv ideal pentru înregistrare în maşină, efectuarea de fotografii, sporturi 
exterioare, siguranţa casei, activităţi subacvatice şi altele, astfel încât dumneavoastră 
să puteţi înregistra filmuleţe oricând şi oriunde. 
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În funcţie de activitatea pentru care doriţi să utilizaţi dispozitivul, puteţi asambla suportul 
pentru a vă asigura că unghiul de vizualizare al lentilelor cuprinde întreaga scenă. 
Reţineţi faptul că, dispozitivul este prevăzut cu lentile cu unghi amplu şi capturează o 
scenă largă pe care numai ochiul uman este capabil să o vadă. De obicei, acest efect 
este cauzat de liniile drepte ale deformării obiectelor, fiind denumit şi efectul ochiului de 
peşte.  
Efectuaţi o înregistrare de probă pentru a observa dacă aparatul capturează scena 
dorită şi în aria de filmare nu se află obstacole. Încercaţi să menţineţi cât mai scurtă 
lungimea suportului în timpul asamblării. Camera nu se va proiecta spre exterior atât de 
mult, prin urmare va fi mai puțin predispusă la daune prin impact spontan cu un alt 
obstacol și va fi, de asemenea, expusă la mai puține vibrații, transmise de la suport. 
Rezultatul va fi o înregistrare video mai lină. Dacă decideţi să asamblaţi suportul 
folosind adezivi, utilizaţi banda inclusă în pachet şi curăţaţi cu atenţie şi degresaţi 
zonele în care doriţi să aplicaţi banda. Căutaţi poziţia cea mai netedă şi lată pentru 
fixarea corectă a suportului. Înainte de aplicarea benzii, verificaţi şi asiguraţi-vă că 
aceasta este curată şi intactă, iar adezivul nu este vechi (este posibil ca un adeziv vechi 
să nu prezinte efectul dorit). 
Achiziţionaţi o bandă de calitate nouă dacă este necesar. 
 
2.1 Funcţii 
 
● Carcasă rezistentă la apă pentru capturarea scenelor fascinante din apă, rezistentă la 
adâncimi de până la 30 de metri. 
● Ecran de vizualizare şi redare a înregistrărilor video 
● Bateria detaşabilă uşor de înlocuit prelungeşte durata de funcţionare a camerei 
● Înregistrare video în timpul încărcării 
● Înregistrare video în timpul funcţionării pe baterii 
● Lentile cu unghi larg şi rezoluţie HD de 12 mega pixeli 
● Ieşire HD HDMI 
● Cameră web 
● Suportă carduri de memorie cu o capacitate de până la 32 GB 
● Formate de înregistrare video: 1080p/720p 
● Format de înregistrare MDV 
● Moduri cameră: cadru individual, instantaneu 
● Pictograme 
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3. Pornire 
3.1. Instalarea şi detaşarea cardului microSD 
 
A. Introduceţi cardul microSD în slotul pentru card al camerei cu contactele orientate 
spre cameră până când se blochează. 
B. Pentru a scoate cardul, împingeţi-l uşor până când iese din slot. Folosiţi-vă degetele 
pentru a scoate cardul din cameră. 
 
Notă: 
Folosiţi marca proprie de card microSD şi formataţi-l înainte de utilizarea în computer. 
Funcţionalitatea adecvată nu este garantată pentru carduri de marcă necunoscută. 
Cardul poate fi formatat de asemenea utilizând camera. Purtaţi-vă cu fineţe atunci când 
introduceţi sau scoateţi cardul, pentru a preveni îndoirea sau deteriorarea acestuia. 
 
3.2 Instalarea şi dezinstalarea bateriei 
 
Notă: 
Bateria are o etichetă în compartimentul pentru baterii. Nu îndepărtaţi eticheta. 
 
A. Folosiţi unghia pentru a apăsa uşor capacul compartimentului pentru baterii şi 
desfaceţi capacul.  
B. Introduceţi bateria în compartimentul pentru baterii al camerei. (cu contactele 
aliniate). Asiguraţi-vă că eticheta rămâne accesibilă. 
C. Camera se activează dacă bateria este încărcată suficient. 
D. Repoziţionaţi capacul compartimentului pentru baterii (în direcţia spre partea laterală 
a camerei) şi închideţi capacul. 
E. Scoaterea bateriei: deschideţi capacul şi trageţi eticheta pentru a scoate bateria. 
 
Sfat:  
O bateria nouă ajunge la capacitatea maximă după trei cicluri de încărcare şi 
descărcare. Vă recomandăm să încărcaţi complet bateria (până când se stinge  
indicatorul de încărcare verde) şi să o descărcaţi până când camera se opreşte. 
Aceasta va prelungi durata de viaţă a bateriei. 
 
Notă: 
Cu sursa de alimentare externă, camera va funcţiona fără baterii, de exemplu în 
maşină. 
Pot apărea situaţii neaşteptate dacă bateria este slabă, inclusiv oprirea spontană a 
camerei. Încărcaţi bateria  măcar puţin atunci când folosiţi camera pentru prima dată. 
 
3.3 Încărcare 
Bateria introdusă poate fi încărcată fie prin conectarea camerei la computer, fie prin 
utilizarea unui adaptor de alimentare. Adaptorul trebuie să furnizeze o tensiune de ieşire 
de 5V şi poate fi adaptor de reţea sau de maşină. Înainte de conectarea adaptorului de 
alimentare, asiguraţi-vă că tensiunea acestuia este compatibilă cu tensiunea reţelei de 
alimentare sau tensiunea furnizată de vehicul. 
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Camera poate fi încărcată atât când este pornită, cât şi când este oprită. Înregistrările 
pot fi efectuate în timpul procesului de încărcare (de exemplu, în maşină). Indicatorul de 
încărcare verde este aprins în timpul încărcării (partea stânga sus). 
Adaptorul, bateria şi camera se încălzesc puţin în timpul încărcării. Acesta este un efect 
normal al conversiei energiei. 
 
3.4 Pornirea şi oprirea camerei 
 
A. Apăsaţi şi ţineţi apăsat comutatorul pentru 3-5 secunde pentru a porni sau opri 
camera. Camera video pornită indică starea cu lumină roşie (partea stânga jos) sau cu 
ecran aprins (în funcţie de setare: PowerSave). Imediat după pornire, camera cu cardul 
introdus începe să înregistreze. Dacă doriţi să reglaţi setările, opriţi înregistrarea prin 
apăsarea butonului OK. 
B. Camera se porneşte sau opreşte de asemenea prin conectarea sau deconectarea (în 
funcţie de setările curente) sursei de alimentare, de exemplu, în maşină, în funcţie de 
poziţia cheii de contact.  
C. Camera poate fi configurată astfel încât să se pornească automat cu ajutorul 
senzorilor de mişcare şi se poate opri după un anumit timp configurat. 
 
3.5 Comutarea între moduri 
 
Apăsaţi scurt comutatorul on/off pentru a comuta între modurile: Înregistrare video / 
Foto / Redare / Funcţii redare / Setări înregistrare / Setări foto / Setări dispozitiv. 
Modul este indicat de următoarele simboluri din colţul stânga sus al ecranului activ: 
Cameră video / Cameră / Redare (cadru de film) / Dispozitive. 
 
3.6 Înregistrare video şi efectuarea de fotografii 
 
Înregistrarea (Modul Video Recording) şi efectuarea de fotografii (Camera) sunt posibile 
dacă un card de memorie este introdus în cameră şi este formatat corect. Acestea se 
pot obţine prin apăsarea butonului OK din partea superioară a camerei atunci când 
ecranul este pornit. Dacă ecranul este stins (PowerSave), prima apăsare a butonului 
activează ecranul, iar a doua apăsare efectuează funcţia dorită. 
Pentru a opri un proces de înregistrare activ, apăsaţi tasta OK din nou atunci când 
ecranul este pornit. 
Înregistrarea în curs este indicată de un indicator roşu care clipeşte şi un punct roşu 
aprins pe ecran. Captura fotografiată este însoţită de zgomotul declanșatorului din 
difuzorul camerei. 
 
3.7 Redare înregistrare şi vizualizare fotografii 
Prin comutarea pe modul playback (redare), începeţi să exploraţi fişierele în funcție de 
tipul de fișier: Event reprezintă evenimente capturate de G-senzor, Video reprezintă 
înregistrări video, JPEG reprezintă fotografii. Apăsaţi butoanele Up (Sus) şi Down (Jos) 
pentru a naviga printre fişiere. Puteţi vizualiza toate fişierele video – apăsaţi OK pentru 
redare/pauză video, butoanele Up (Sus) pentru a merge înapoi şi Down (Jos) pentru a 
merge înainte. Apăsați Mode scurt pentru a opri redarea. 
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3.8 Conexiunea HDMI 
Puteţi reda înregistrările video ale camerei pe un monitor (TV) atunci când conectaţi un 
cablu corespunzător. Camera este prevăzută cu conector Micro HDMI (Tip D). Prin 
conectarea cablului HDMI, camera se va comuta pe modul playback, ecranul se va 
opri,iar comenzile for funcţiona normal. 
Odată ce cablul HDMI este deconectat, camera rămâne în modul playback, iar ecranul 
se aprinde. 
 
4. Conexiunea la computer 
Conectaţi camera la portul USB al computerului (Windows), utilizând cablul inclus. Pe 
lângă încărcarea dispozitivului, puteţi de asemenea să folosiţi cablul pentru transferul 
datelor. 
Odată ce camera detectează o conexiune la computer, acesta afişează un mesaj cu 
opţiunile Mass Storage Mode şi Cameră PC. Cu ajutorul butoanelor Up şi Down, 
selectaţi un  mod şi confirmaţi conexiunea prin apăsarea butonului OK. 
 
Modul MSDC – se conectează un card de memorie ca memorie externă a 
calculatorului. Fişierele pot fi copiate pe computerul din această locaţie de memorie. 
Acestea se află în folder-ul DCIM de pe card: EVENT reprezintă înregistrările care sunt 
evenimente „blocate” evitând ştergerea automată atunci când sunt şterse înregistrările 
vechi, VIDEO reprezintă înregistrări standard, iar JPEG reprezintă fotografii. 
 
Notă: 
Nu pot fi efectuate modificări ale fişierelor sau pe cardul de memorie atunci când 
camera este conectată la computer. Anumite fişiere sau întreg cardul pot deveni 
inaccesibile pentru cameră sau nu pot fi înregistrate pe card. În acest caz, cardul 
trebuie formatat, ceea ce duce la pierderea tuturor datelor stocate pe acesta. 
 
Modul PC Camera – poate fi utilizat în aplicaţii de comunicare video, de exemplu 
Skype. În funcţie de cum intenționați să o folosiți camera se poate redenumi Siri, AP9, 
etc 
 
Computerul caută drivere compatibile după conectarea dispozitivului la portul 
computerului pentru prima dată. O conexiune la internet va fi necesară pentru 
descărcarea actualizărilor sistemului de operare. Aşteptaţi ca procesul de instalare să 
se finalizeze. Dacă instalarea eşuează, încercaţi un port diferit, sau înlocuiţi cablul. 
 
Citire card – scoateţi cardul SD din cameră atunci când este oprită şi introduceţi-l în 
cititorul de card al PC-ului. Puteţi vizualiza direct de pe card fişierele înregistrate şi le 
puteţi salva pentru procesare ulterioară şi arhivare. 
 
5. 5. Control WI-FI 
Camera este capabilă să captureze și să furnizeze un control de bază al telefonului 
mobil (Android/ iPhone) folosind conexiune Wi-Fi. Funcțiile de pe bord sunt dezactivate 
atunci când este activă telecomanda. 
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Pentru a salva energie, funcția Wi-Fi este în mod presetat dezactivată. Pornirea Wi-Fi 
(din meniu Setări sau apăsând butonul UP) activează transmițătorul camerei care 
așteaptă să se conecteze la aplicația de control exterior, indicatorul LED luminos verde 
luminează intermitent, ecranul afișează WiFi și după inițializare, transmițătorul trimite 
mesaj cu numele transmițătorului (Wi-Fi - SSID) și accesează. 
 
Porniți controlul asupra Wi-Fi (cu valorile presetate) după cum urmează: 
1. Instalați pe telefonul dumneavoastră ispocam.APK (Android) / ispocam.IPA 
(iPhone) 
2. Activați wi-fi pe telefonul dumneavoastră. 
3. Selectați numele rețelei care corespunde cu cel al camerei " A5- A 000001" 
4. Parola presetată a conexiunii Wi-Fi este "1234567890". Introduceți parola corectă  în 
telefonul dumneavoastră și camera va stabili conexiunea. După ce conexiunea este 
efectuată cu succes, indicatorul rămâne aprins și ecranul camerei este dezactivat 
pentru a salva energie. 
5. Porniți aplicația ispocam și după un moment, telefonul mobil afișează imaginea din 
cameră și controlează fotografierea, filmarea și descărcarea fotografiilor și 
videoclipurilor în memoria telefonului dumneavoastră pentru a face diverse operațiuni. 
 
Notă: 
Legarea camerei și a telefonului mobil se realizează în două puncte; atunci când este 
conectată la un telefon mobil nu se poate conecta și la un alt telefon mobil, esre 
necesar mai întâi să deconectați de la telefonul inițial. Sunt suportate telefoane care 
rulează cu Android 2.3 sau versiuni mai noi și iOS. 
Poza transmisă este ușor întârziată față de realitate. Intervalul de transmisie a 
conexiunii Wi-Fi depinde de mediul înconjurător (interferențe, etc). Pentru un transfer de 
date fiabil trebuie să aveți semnal suficient, verificați indicatorul de semnalde pe telefon. 
Transmiterea de date poate oscila sau controlul transmiterii poate să fie complet 
imposibil dacă semnalul este slab. 
 
Notificare: 
Camera își menține constant setarea de conservare a energiei (Power save). Dacă ați 
setat de exemplu intervalul de închidere, camera se oprește după expirarea acestuia și 
se deconectează, similar cu expirarea timpului de inactivitate, wi-fi. Pentru a reconecta 
după ce porniți, trebuie să restabiliți conexiunea wi-fi prin procedura de mai sus. 
 
 
 
 
6. Setările camerei 
Camera poate fi utilizată în mai multe moduri, iar setările sale sunt adaptate pentru 
acest lucru. Înainte de utilizarea completă a camerei, acordaţi timp pentru configurarea 
şi testarea acesteia. Astfel, puteţi preveni dezamăgirea că produsul nu îndeplineşte 
aşteptările dumneavoastră. Luaţi în considerare dacă, camera se mişcă sau nu în 
timpul filmării, cât de lungă este înregistrarea, cum este alimentată camera în timpul 
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filmării, etc. Luaţi în considerare posibilele conflicte ale impulsurilor procesate (impact, 
detecţia mişcării, întârziere oprire, conexiune alimentare, încărcare baterie). 
Deplasaţi-vă printre elemente folosind butoanele Up (Sus) şi Down (Jos), intraţi în 
element apăsând butonul OK. Selectaţi valoarea dorită din elementul din meniu şi 
apăsaţi tasta OK pentru a salva această valoare şi pentru a închide elementul. Ieşiţi din 
modul Setting (Setări) prin comutarea pe alt mod prin apăsarea butonului Mode. 
 
Notă: 
Setările individuale au simbolurile lor menţionate după denumire. Acelaşi simbol apare 
pa ecranul de stare. 
 
1. Dimensiunea filmului - indicată de un număr pe ecran 
Alegeți între FHD 1080p și HD 720p. Țineți cont de faptul că ambele necesită să aveți 
un card de memorie suficient de rapid pentru  a putea scrie datele primite. Cantitatea de 
date și dimensiunea pentru 1080p este mai mare decât pentru 720p. 
 
2. Seamless - simbolul pe cameră cu 1/3/5 pe ecran 
Alegeți înregistrare întreagă (OFF) sau divizată în părți individuale de fișiere de 1 
minute/ 3 minute/ 5 minute. Folosiți funcția de divizare în special în cazurile în care 
folosiți blocarea fișierului (împotriva auto-ștergerii), de exemplu senzorul G de impact. 
Fișierele mai mici sunt mai ușor de blocat. 
 
3. HDR - simbolul HDR pe cameră 
Capturarea de imagini HDR este o tehnică adapptată unui interval de luminozitate 
dinamic, care are rolul de a oferi un rezultat mai aproape de percepția umană. Pentru 
rezultate subiective mai satisfăcătoare, selectați On/Off (Pornit/Oprit) în funcție de 
condițiile de luminozitate și viteza acțiunii. 
 
4. Detecţie mişcare – simbol pe ecran care apare în timpul înregistrării, card Video 
Camera detectează mişcarea din unghiul de vizualizare şi activează secvenţa de 
înregistrare dacă este înregistrată o mişcare semnificativă. Este creată o înregistrare de 
aproximativ 10 minute. 
 
 
5. Înregistrare audio – simbol microfon pe ecran barat sau absent, card Video 
Permite sau nu înregistrarea audio cu imaginea. 
 
6. Înregistrarea datei 
Activați sau dezactivați imprimarea orei și zilei direct pe înregistrarea dumneavoastră 
 
7.Modul sport - simbolul P pe ecran 
Acest mod este în mod automat activat atunci când camera experimentează un impact 
sau o mișcare rapidă. Selectați sensibilitatea intensității mișcării LOW/MID/HIGH sau 
OFF (slab/mediu/ridicat sau oprit). De îndată ce senzorul de mișcare al camerei  care 
este oprită sesizează o mișcare rapidă sau un impact, în funcție de setările camerei, 
aceasta pornește și înregistrează până ce se consumă bateria. De exemplu, acest mod 
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poate de asemenea să fie utilizat atunci când vă parcați mașina, în modul de Parcare, 
în absența dumneavoastră. 
 
8. Senzor G – simbol tastă pe ecran în timpul înregistrării, blochează fişiere, card  
Video 
Senzorul de impact blochează fişierele pentru  a le proteja împotriva ştergerii automate. 
Camera înregistrează pe cardul de memorie până când capacitatea cardului este 
atinsă. Apoi începe să şteargă automat înregistrările vechi. Funcţia de blocare fişier 
utilizând senzorul de impact previne suprascrierea fişierului care a capturat evenimentul 
înainte şi după impact, chiar dacă camera ar fi continuat înregistrarea. Selectaţi setarea 
adecvată (sensibilitatea) senzorului dintre opţiunile OFF/2G/4G/8G. 
 
Notă: 
Dacă fişierele blocate ocupă toată memoria, înregistrarea nu mai este posibilă. Vă 
recomandăm să alegeţi fişiere scurte, să utilizaţi blocarea fişierelor cu moderaţie şi să 
ştergeţi manual fişierele astfel încât să rămână memorie liberă pentru înregistrarea 
curentă. 
 
Sfat: 
În timpul înregistrării normale, fişierul poate fi blocat manual prin apăsarea butonului 
Down. 
 
9. Rezoluție foto - numărul de megapixeli pe ecran în modul de cameră completat cu 
spațiul estimat rămas pe card 
Selectați mărimea fotografiilor între 12M 4000x3000, 10M 3648 x 2736, 8M 3264x2448, 
6M 2816x2112, 3M 2048x1536, 2M 1920x1080, VGA 640x480. Mărimi mai mari 
generează fișiere mai mari care umplu cardul de memorie mai repede. Rezoluțiile mai 
mari sunt interpolate. 
 
10. Expunere – simbol EV, fracţie pe ecran, card Foto 
Camera video şi expunerea camerei pot fi presetate de la -2 (pentru spaţii luminoase) la 
+ 2 (pentru spaţii întunecate). 
 
 
11. Calitate – calitatea fotografiei între 1 şi 3 stele în modul foto de pe ecran, card 
Foto 
Selectaţi gradul de captură al detaliului fin al fotografiei din Fine (3 stele, dimensiune 
mare fişier) de la Normal la Economic (1 stea, dimensiune mică fişier). 
 
12. Balans de alb – simbol pe ecran în modul cameră 
În funcţie de tipul predominant de lumină, puteţi regla tonurile fotografiei între Auto 
(recomandat), Daylight, Clouy, Tungsten, Fluorescent. 
 
13. ISO – număr afişat pe ecran în modul cameră, card foto 
Selectaţi între Auto (recomandat)/200/200. Un număr mai mare corespunde cu o 
sensibilitate mai mare a materialului, totuşi, acesta creşte zgomotul imaginii. 
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14. Anti-tremurare – simbol mână pe ecran în modul foto, card Foto 
Viteza shooter-ului este mai mare când sunt efectuate fotografii instantanee pentru a 
reduce efectul de tremurare al mâinii sau opţiunile On/OFF. 
 
15. Burst - simbol de serie  pe ecran, in modul de cameră 
Alegeți între OFF, 3/5/10 cadre la o singură apăsare a declanșatorului. Potrivit pentru 
acțiuni rapide. O serie de poze durează mai mult să se scrie pe card, indicatorul de 
operare luminează intermitent pe perioada acestei operațiuni. Așteptați până ce 
procesul de scriere este finalizat, indicat de indicatorul aprins permanent. Viteza 
cardului și numărul de poze din serie influențează perioada de scriere precum și 
dimensiunea pozei (pozele mai mari durează mai mult să fie scrise), setările de finețe si 
claritate (cele mai clare durează mai mult să fie scrise).  
 
 
16. Claritate 
Claritatea imaginilor după ce au fost efectuate poate fi modificată utilizând funcţiile 
Strong, Normal (recomandată) şi Soft. 
 
17. Data şi ora – card Setări 
Setaţi data şi ora utilizând tastele săgeţi Sus şi Jos; pentru a vă deplasa rapid printre 
elemente apăsaţi scurt butonul Mode. 
 
18.Salvarea energiei 
Setați perioada după care ecranul se stinge. Opțiunile disponibile sunt OFF (oprit) - 
adică ecranul este mereu aprins, 10 secunde, 30 de secunde, 1 minut. Ecranul se va 
stinge după intervalul de timp configurat, camera continuă să execute operațiunea 
efectuată până atunci. Ecranul se va porni din nou prin scurta atingere a butoanelor OK, 
Up (sus) sau Down (jos). 
 
19. Rotirea 
Interfața utilizatorului (mesajele de informare de pe ecran) pot să fie fixe (OFF) sau se 
pot întoarce invers atunci când camera se rotește, sau textul se poate roti (ON) atunci 
când camera este întoarsă pentru a asigura lizibilitatea. Imaginea capturată rămâne 
intactă. 
 
20. Parola wi-fi 
Parola presetată pentru conexiunea wi-fi este "1234567890" și se poate schimba cu 
una personalizată care să conțină litere și cifre. 
 
21. Sunetul BEEP – card Setări 
Pornirea şi oprirea camerei poate fi însoţită de un sunet BEEP (Opţiunea Pornit) sau 
poate fi silenţioasă (OFF). 
 
22. Limbi – card Setări 
Alegeţi una dintre limbile interfeţei pentru utilizator. 
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23. Frecvența sursei de lumină 
Camera utilizată în condiții de lumină artificială insuficientă poate sp fie afectată de 
fluctuațiile de frecvență a luminii pe care ochiul în mod normal nu le percepe dar 
camera da. Alegeți 50Hz/60Hz în funcție de condițiile dumneavoastră. 
 
 
 
 
17. Revizualizare rapidă – card foto 
Se opreşte la fotografia capturată după salvarea acesteia pe cardul setat pe 
OFF/2sec/5sec. 
 
18. Imprimare dată – card foto 
Activaţi sau dezactivaţi această funcţie direct în imagine. 
 
19. Mod parcare – simbolul [P] de pe ecran, card Setări 
Acest mod este activat automat atunci când camera experimentează o mişcare rapidă 
sau un impact. Selectaţi intensitatea de mişcare între Low (2G), Medium (4G), High 
(8G) sau dezactivaţi acest mod. 
Odată ce senzorul de mişcare al camerei oprite înregistrează o mişcare bruscă sau un 
impact, camera se porneşte şi înregistrează un film scurt. 
 
 
21. Oprire automată – cardul Setting 
 
În cazul în care camera este pornită şi nu efectuează nicio operaţiune timp de 
aproximativ 1 sau 3 minute, aceasta se opreşte pentru a economisi energie. 
 
22. Screen Saver – card Setări 
Setaţi timpul după care ecranul se opreşte: OFF sau 3 min, 5 min, 10 min. Ecranul se 
va stinge după ce perioada configurată a expirat, iar camera continuă să execute 
activitatea precedentă. Porniţi ecranul prin apăsarea butonului OK. 
 
 
23. Frecvenţă luminii 
Camera utilizată în condiţii de lumină artificială poate fi afectată de fluctuaţiile de lumină 
cauzate de reţeaua electrică, pe care ochiul nu le percepe în mod normal, dar camera 
da. Alegeţi 50Hz/60Hz conform condiţiilor dvs. 
 
24. 
 
25. 
 
26. Formatare  
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Această caracteristică vă permite să formataţi cardul introdus pentru a fi folosit în 
cameră. Vi se cere să confirmaţi OK sau Cancel.  
ATENŢIE! Formatarea va şterge tot conţinutul anterior de pe cardul memoriei pentru 
totdeauna! 
 
27. 
 
28. 
 
29. 
 
 
7. Specificaţii tehnice 
 
Ecran LCD 1.5*LTPS 
Lentile Lentile A cu unghi larg + unghi de 120° 
Format Video/Codec MDV/H 264 
Rezoluţie video înregistrată 1080P  (1920x1080) 30fps 

720P   (1280 x 720)  60fps 
Format foto JPEG 
Rezoluţie foto 12M/10M/8M/6M/3M/2M/VGA 
Stocare microSD 
Interfaţă USB USB 2.0 
Ieşire TV HDMI tip D 
Sursă de alimentare necesară 5V/1A 
Capacitate baterie 900mAh 
Durată de înregistrare 1080P/ aproximativ 70 de minute 
Timp de încărcare Aproximativ 3 ore 
Dimensiuni cameră 59 x 41 x 29mm 
Greutate cameră inclusiv cu baterie 65g 
 
Notă: Specificaţiile tehnice pot fi actualizate. Produsul trebuie considerat ca standard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII CU PRIVIRE LA SCOATEREA DIN UZ A 
MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE 
 



	   14	  

Predaţi  materialul de ambalare unui centru public de reciclare. 
 

 

SCOATEREA DIN UZ A APARATELOR ELECTRICE ŞI 
ELECTRONICE 
Semnificaţia simbolului de pe produs, accesoriile şi ambalajul său 
indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca şi deşeu menajer. 
Vă rugăm să predaţi produsul unui centru de colectare pentru 
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. 
Ca alternativă, în anumite state din UE sau în alte state din Europa, 
puteţi returna produsul atunci când achiziţionaţi un alt produs nou. 
Scoaterea corectă din uz a acestui produs va ajuta la economisirea 
resurselor naturale, prevenirea impactului negativ asupra mediului 
înconjurător şi sănătăţii umane. Vă rugăm să cereţi sfatul autorităţilor 
locale sau centrelor de colectare a deşeurilor pentru detalii 
suplimentare. Scoaterea improprie din uz a acestui tip de echipament 
poate fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. 
 
Pentru entităţi juridice din UE 
Dacă doriţi să scoateţi din uz un dispozitiv electric sau electronic, 
cereţi informaţiile necesare de la furnizorul dumneavoastră. 
 
Scoaterea din uz în alte ţări din afara UE 
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, solicitaţi informaţiile 
necesare despre metoda de reciclare corectă de la autorităţile locale 
sau de la furnizorul dumneavoastră. 
 

 

Acest aparat corespunde cu regulamentele EU cu privire la siguranţa 
electrică şi electromagnetică. 

 
Modificarea textului, aspectului şi specificaţiilor tehnice pot apărea fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua aceste modificări. 
 
Adresa producătorulu: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ricany Republica Cehă 
 
 
 
 
 

 
Condiţii de garanţie 

Cardul de garanţie nu face parte din ambalajul dispozitivului 
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Acest produs este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziţionării 
până la utilizatorul final. 
Garanţia este limitată pentru următoarele condiţii. Garanţia se referă numai la bunurile 
clientului utilizate în mod casnic. Cererea de service poate fi aplicată fie la centrul de 
reparaţii al atelierul distribuitorului de la care a fost cumpărat produsul sau de la 
centrele de service autorizate menţionate mai jos. Utilizatorul final este obligat să 
întocmească o cerere imediat ce constată că apar defecte, dar numai până la sfârşitul 
perioadei de garanţie. Utilizatorul final este obligat să coopereze pentru indetificarea 
defectelor reclamate. Va fi acceptat doar produsul complet şi curat (conform 
standardelor de igienă). În cazul în care se cere garanţie eligibilă, perioada de garanţie 
va fi prelungită de la data aplicării cererii, până la data preluării produsului de către 
utilizatorul final sau la data când utilizatorul final este obligat să preia produsul. Pentru a 
obţine service sub această garanţie, utilizatorul final este obligat să însoţească cererea 
sa cu următoarele documente completate: chitanţă, certificat de garanţie, certificat de 
instalare. 
 
Această garanţie nu se aplică în cazul următoarelor: 
● Defecte cu care produsul a fost pus în vânzare 
● Uzură sau deteriorare cauzate de utilizare normală 
● Produsul a fost defectat de personal neprofesionist sau instalat neadecvat, utilizat în 
alt mod decât cel descris în manualul de instrucţiuni, utilizat în mod contrar legislaţiei şi 
proceselor comune de utilizare, produsul a fost utilizat în alte scopuri decât cele pentru 
care a fost prevăzut. 
● Produsul a fost defectat prin neîngrijire sau întreţinere insuficientă. 
● Produsul a fost deteriorat prin murdărie, accident de forţă majoră (dezastre naturale, 
incendiu şi inundaţii) 
● Defecte de funcţionalitate cauzate de semnal slab, interferenţa câmpului 
electromagnetic. 
● Produsul a fost defectat mecanic (buton rupt, cădere). 
● Defecte cauzate prin utilizarea de suporturi media inadecvate, baterii de unică 
folosinţă sau de condiţii de funcţionare impropri (temperaturi ridicate, umiditate ridicată, 
cutremur). 
● Repararea, modificarea sau alte acţiuni nereuşite efectuate asupra produsului de 
către persoane neautorizate. 
● Utilizatorul final nu poate demonstra suficient dreptul său de reclamaţie (data şi locul 
achiziţionării) 
● Data de pe documentele prezentate diferă faţă de data de pe produs. 
● Cazurile în care produsul reclamat nu poate fi identificat conform documentelor 
prezentate (de exemplu numărul de serie sau sigiliul de garanţie sunt deteriorate). 
  
Centre de service autorizate 
 
Vizitaţi www.sencor.eu pentru informaţii detaliate despre centrele de service autorizate. 
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Imagine produs 
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1. Buton OK 
2. Indicator 
3. Buton ON/OFF/Menu 
4. HDMI 
5. Lentile 
6. USB 
7. microSD 
8. Microfon 
9. Indicator de încărcare 
10. Indicator de funcţionare 
11. Ecran 
12. Buton Jos (Blocare) 
13. Difuzor 
14. Buton sus/ (Wi-Fi) 
15. Capac baterie 
 
 
 
 
 
Imagine cu carcasa rezistentă la apă 
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1. Buton OK 
2. Buton Sus 
3. Buton Jos 
4. Blocare deschidere carcasă 
5. Lentile 
6. Comutator/mod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagini cu accesorii 
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Carcasă 

rezistentă la 
apă 

 
Suport bicicletă 

 

 
 

Suport 1 
 

Suport 2 

 

 
Suport solid 

 
 

Braţ 1 
 

Braţ 2  
Braţ 3 

 
Adaptor 

 
Suport cască 

 
Curea 

 
Bandă 

 
Bandă 3M  

Sârmă de 
oţel 

 
Cablu de date 

 
Încărcător  

Prosop 
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