
 

CAMERA VIDEO CU FILMARE 360 PANORAMICA SOOCOO CUBE GRADE 1042P 

ATENTIE 

1.Feritil de lovituri si cazaturi. 

2.Pastrati distanta fata de magnet sau alte obiecte electrice pentru evitarea afectarii imaginii sau a sunetului dispozitivului. 

3.Nu expuneti dispozitivul la soare sau temperaturi ridicate. 

4.Va recomandam folosirea unui Micro SD Card de calitate pentru rezultate mai bune. 

5.Nu lasati Cardul Micro SD in apropierea unor dispozitive magnetice. 

6.In cazul in care dispozitivul se supra incalzeste, scoate fum sau are un miros neplacut, deconectatil urgent pentru prevenirea 

unui incendiu. 

7.Pastratil la distanta fata de copii atunci cand este la incarcat. 

8.Depozitatil intr-un loc racoros, uscat si curat. 

CARACTERISTICILE PRODUSULUI 

>360° * 190° Camera panoramica, ce asigura o raza de 360° fara a avea un unghi mort. 

>O varietate de previzualizare a imaginii: mod semisferic, mod circular, modul de segmentare, modul panoramic. 

>1280*1024 28 FPS Formatul de inregistrare video. 

>Incarcare in timpul inregistrarii. 

>Suporta Micro SD Card de 32GB. 

>Timpul de inregistrare este de 3h. 

STRUCTURA PRODUSULUI 

1.Butonul de pornire/oprire. 

2.Wi-fi  pornire/oprire. 

3.Butonul de inregistrare. 

4.TF suport card. 

5.Micro-USB suport. 

6.Butonul de reset. 

7. lentile. 

8. Indicatorul de inregistrare. 

NOTIUNI DE BAZA 

Pentru pornire : ON   >  Tineti apasat butonul de pornire. 

Pentru oprire: OFF  >  Tineti apasat mai mult butonul de oprire. 

PREZENTARE GENERALA 

1.Porniti camera, apasati butonul de inregistrare, camera a inceput sa inregistreze in momentul in care ledul  pentru inregistrare 

se aprinde, apasati pe butonul de inregistrare, camera se va opri din inregistrare atunci cand ledul pentru inregistrare va fi stins. 

NOTA:  Camera va inregistra pana cand va ramane fara baterie, inainte sa se inchida, inregistrarea va fi salvata pe cardul de 

memorie. 

2.Incarcarea. 

A: Conectati USB-ul la calculator pentru a se incarca. 

B: Se poate incarca in timp ce inregistreaza. 

C. Se poate incarca cand dispozitivul este inchis. 

Cand bateria este complet incarcata, led-ul rosu se va stinge. 

NOTA:  

A:  USB-ul suporta doar incarcarea dispozitivului. 

B:  In cazul în care, trebuie să continue transmiterea datelor, este necesar să scoateți cartela de memorie pentru a utiliza 

cititorul de card pentru a citi. 

APLICATIA WI-FI 

1.Dispozitivul poate fi conectat prin telefon sau tableta daca contine sistem de operare android sau apple. 

A: Instalati pe telefonul mobil sau tableta aplicatia GVT3601 sau scanati codul QR aflat pe ultima pagina a  manualului de 

instructiuni. 

B: Porniti camera, apasati butonul de WI-Fi aflat pe dispozitiv, cand ledul va fi de culoare albastra atunci WI-Fi-ul va fi pornit. 

C: Porniti WI-Fi-ul dupa telefonul mobil sau tableta si cautati WIFI SSID, contul este GVT-360i-******, dupa apasati pe 

Conectare, contul nu contine o parola. 

D: Porniti aplicatia “GVT360i” pe telefonul  mobil sau tableta, dupa ce ati intrat in aplicatie, imaginea dispozitivului se poate 

vedea pe telefonul mobil sau tableta, iar aceasta poate fi controlata din telefonul mobil sau tableta. 


