
CAMERA VIDEO SPORT ORIGINALA EKEN H6S ULTRAHD 4K STABILIZATOR 14MP WIFI 2''LCD TELECOMANDA SENZOR 
PANASONIC UNGHI 170 GRADE

Inserarea Card-ului Micro SD Notă: Vă rugăm alegeți un card Micro SD de calitate superioară și formatați-l folosind un calculator 
anterior utilizării acestuia. Nu se garantează funcționarea normală a aparatului cu carduri de clasa inferioară.Pentru a deschide camera
apasati buton Power/Mode, acelasi buton il veti folosi si pentru a inchide aparatul.Apasati in mod repetat butonul Power/Mode pentru a 
naviga printre setarile si modurile camerei care vor aparea  : 

Apăsați Butonul selector pentru a intra în meniul de setări. Apăsați repetat Butonul de pornire/oprire și selector de moduri pentru a trece
ciclic prin opțiuni și apăsați Butonul selector / pentru a selecta opțiunea dorită. Sau folosiți Butonul sus / redare sau Butonul jos / Wi-Fi 
pentru a trece ciclic prin variatele opțiuni.

Rezolutie video 

Pentru a înregistra video, verificați dacă camera este în
modul Video. Dacă nu apare pictograma Video pe ecranul LCD al camerei, apăsați repetat Butonul de pornire/oprire și selector de
moduri până ce apare pictograma Video. Pentru începerea înregistrării: Apăsați Butonul selector / . Camera va emite un semnal sonor
și Luminile de stare ale camerei se vor aprinde intermitent în timpul înregistrării. Pentru oprirea înregistrării: Apăsați Butonul selector .
Luminile de stare ale camerei vor înceta să se mai aprindă intermitent și camera va emite un semnal sonor pentru a indica încetarea
înregistrării. Camera se va opri automat din înregistrare la epuizarea bateriei. Materialul video va fi salvat înainte de închiderea camerei
(OFF). Pentru a face o Fotografie, verificați dacă camera este în modul Photo. 

Conectarea la aplicatia Ez Icam App :

 descarcati aplicatia in smartphone sau tableta 

 deschideti camera ,asigurati-va ca este deschisa in modul Camera 

 apasati  butonul WIFI (sageata jos ) 

 din smartphone conectati-va cu reateaua wifi numita ICAM –H9R ,apoi deschideti aplicatia .
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