
CAMERA VIDEO SPORT ACTIONCAM R12H 4K @30FPS CU TELECOMANDA 2.4G 

 

Butonul POWER/MODE: 

Pentru a porni dispozitivul, apasati tasta Power/Mode, iar pentru a-l opri, tineti aceasta tasta apasata. 

Meniu: 

Porniti camera si apasati in mod repetat tasta Power/Mode pentru a putea parcurge modurile si setarile camerei. 

Modurile vor aparea in urmatoarea ordine: 

-Inregistrare video 

-Captura foto (o singura poza) 

-Intervalul de timp al clipului video 

-Playback 

-Reglati setarile camerei 

Apasati butonul “OK” pentru a accesa meniul de setari. Apasati butonul “Power/Mode” in mod repetat pentru a 

parcurge optiunile si apasati tasta “OK” pentru a selecta optiunea dorita. 

Setari Video:  

Apasati butonul pentru meniu pentru a intra in setari video, apasati tastele stanga/dreapta pentru selectarea 

optiunii dorite, apoi OK pentru confirmare. Apasati din nou butonul de meniu pentru a renunta 

Capturarea imaginilor:  

Apasati butonul de meniu pentru a intra in setarile de capturare a imaginilor; apasati sagetile stanga/dreapta 

pentru a selecta optiunile dorite, apoi OK pentru confirmarea optiunii. Apasati butonul de meniu pentru a renunta. 

Mod Playback:  

Apasati butonul “MODE” pentru a intra in setarile playback-ului, apasati sagetile stanga/dreapta pentru a selecta 

optiunea dorita si apoi apasati “OK” pentru confirmarea comenzii. Apasati “pauza” si apoi “OK” pentru a viziona in 

continuare inregistrarea. In timpul navigarii pozelor, apasati butonul de meniu pentru a selecta vizualizarea 

automata si timpul acesteia. Pentru confirmare sau iesire, apasati butonul “OK” 

Setari WiFi 

Descarcati si instalati aplicatia “XDV” pe telefon inainte de a porni functia WIFI. Aplicatia se poate descarca din 

Magazin Play sau AppStore.  

Conectare:  

-Tineti apasat butonul “OK” pana apare pe ecran mesajul “Waiting for WiFi connection…” (asteptand confirmarea 

conectarii prin WiFi) 

-Gasiti pe telefon reteaua “XDV”,apoi conectati-va, folosind parola din meniul WiFi 

-Acum puteti viziona si controla in timp real camera video de pe telefon. De asemenea, puteti descarca fisiere din 

camera in telefon  

Descriere telecomanda: 

Sub butonul de pornire,apasati butonul de meniu pentru a introduce setarile sistemului; apasati 

sagetile(stanga/drapta) pentru a selecta telecomanda potrivita, afisare LCD. Apoi apasati ambele butoane pentru a 

incepe imperecherea  Imperechere reusita : pe ecran se afiseaza mesajul “remote match OK” (imperechere 

reusita) si apoi dispare automat. 


