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ASPECTUL ȘI DESCRIEREA TASTELOR FUNCȚIONALE 

1.Tasta de pornire/Functionarea meniului 

Functia 1: Functia de pornire si oprire a dispozitivului, 

In starea de oprire, tineti apasat tasta On/Off 2s pentru a porni dispozitivul, dupa care dispozitivul va rula. In starea de pornire 

tineti apasat tasta On\Off 2s pentru a opri dispozitivul, iar inregistrarea se va salva automat. 

Functia 2: Functionarea meniului,  

In starea de pornire a dispozitivului apasati tasta On/Off pentru a accesa meniul de setari. 

2.Tasta OK/Tasta Mode 

Functia 1: Pornirea/Oprirea inregistrarii, 

In modul de inregistrare, apasati scurt tasta Ok pentru a porni inregistrarea si inca odata pentru a o opri. 

Functia 2: Poza 

In modul de fotografie apasati scurt tasta OK pentru a poza. 

Functia 3: Fisiere de redare 

In modul de cautare apasati scurt tasta OK pentru a selecta un fisier. 

Functia 4: Confirmare 

In modul de inregistrare/fotografiere/redare fisiere, apasati tasta Menu pentru a accesa modul meniu, apasati tasta UP/DOWN 

scurt pentru a cauta, iar tasta OK pentru a confirma. 

Functia 5: Tasta Mode, 

In starea de pornire, apasati lung tasta OK, iar dispozitivul va fi in modul  Video/Camera Foto/Playback schimbanduse intre ele. 

3. Tasta UP 

Functia 1: Pagina in sus 

In setarile meniului si modul Replay, aceasta tasta UP, va duce pagina in sus. 

Functia 2: Oprirea sunetului inregistrarii 

In modul de inregistrare, apasati scurt tasta DOWN pentru a opri sunetul din inregistrare. Microfonul din stanga sus a ecranului 

devine o pictograma de interdictie, ceea ce inseamna ca functia de inregistrare a sunetului a fost oprita, apasand scurt tasta 

DOWN, poate porni inregisstrarea sunetului, iar pictograma din stanga sus indica faptul ca inregistrarea sunetului este active.  

4.Tasta DOWN 

Functia 1: Coborarea in pagina 

In setarile meniului si modul Replay, aceasta tasta DOWN va duce pagina in jos. 

Functia 2: Pornire/Oprire Wi-Fi 

In modul video sau foto apasati lung tasta Wi-Fi pentru a o porni, iar pentru a o inchide tineti apasati 2 secunde tasta Wi-Fi. 

5. Instalarea si scoaterea Cardului TF 

>In directia indicate, inserati cardul TF pana cand este fix. 

>Pentru a scoate cardul TF din dispozitiv apasati usor pe el. 

NOTA: Dispozitivul suporta un card de maxim 32Gb. 

6. Aplicatia Wi-Fi pentru conectare 

Dispozitivul poate fi conectat cu un telefon mobil sau o tablet cu sistemul de operare android. 

1.Instalati aplicatia 360CamController APP pe telefon sau tablet. 

2.Dupa pornirea  dispozitivului, apasati tasta WiFi, iar pe ecran va aparea contul(SSID) si parola. 

3.Deschideti aplicatia “360CamController”pe telefon sau tablet, apasati tasta rosie pentru a le conecta, iar imaginea camerei va 

aparea imediat pe telefon sau tablet. 


