
Camera Sport Soocoo s60 
Descriere WIFI: 

WiFi:pornit/oprit 

WIFI SSID: numele de utilizator 

WIFI parola: 12345678 (se poate schimba din setari WIFI) 

Rotirea imaginii: pornit/oprit 

Stabilizator: pornit/oprit 

LCD oprit: 30s/1min/oprit 

Telecomanda: oprit/pornit 

Data/Timp: AAAA/LL/ZZ/OO/MM/SS 

Data: oprit,data,data/timp 

Oprire automata: oprit/1 min/5 min 

Limba: Engleza/Franceza/Spaniola/Portugheza/Olandeza/Italiana,Chineza,Poloneza 

Mod Tv: NTSC/PAL 

Frecventa: 60Hz/50Hz 

Format: card SD 

Descarcati si instalati aplicatia “SOOCOO” pe telefon inainte de a porni functia WIFI. 

Conectare: 

a.tineti apasat butonul “OK” pana apare pe ecran mesajul “Waiting for wifi connection…” 

(asteptand confirmarea conectarii prin wifi) 

b.Gasiti pe telefon reteaua “SOOCOO CAM”,apoi connect-ti-va,folosind parola:12345678 

c.Acum puteti viziona si controla in timp real camera video de pe telefon,de asemenea puteti 

descarca fisiere din camera in telefon 

Setari parola: puteti reseta parola din setari.Deconectati WIFI-ul,tineti apasat butonul “OK” pan 

ace mesajul “Waiting for wifi connection…”,dispare de pe ecran. 

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. 

Rotire imagini: 

Apasati de doua ori butonul de meniu pentru a intra in setarile sistemului,apoi apasati butonul 

de inregistrare(REC) pentru a allege rotatia imaginilor si selectati pornit (ON),iar apoi “OK” 

pentru confirmarea comenzii. Apasati butonul de inregistrare (REC) pentru a incepe 

inregistrarea si acelas buton pentru oprirea inregistrarii,inregistrarile se vor fi salvate automat. 

Capturarea imaginilor: 



Apasati butonul de meniu pentru a intra in setarile de capturare a imaginilor,apasati sagetile 

stanga/dreapta pentru a selecta optiunile dorite,apasati OK pentru confirmarea optiunii,apasati 

butonul de meniu pentru a renunta. 

Mod de captura: semnal/3s Cronometru/10s, Cronometru/30s 

Fotografie automata: oprit/3s/5s/10s 

Rezolutie: 12M/10M/2M 

Secventa: ornit/oprit 

Calitate: Fina/Normala/Economie 

Precizie: Puternica/Normala/Fina 

Echilibru alb: Automat/lumina zilei/Innorat/Fosforescent/Subacvatic 

Culoare: color/B&W/Sepia 

ISO:Automat/100/200/400 

Expunere: +0.0, -1/2, -1.0, -3/2, -2.0 

Vizualizare rapida: oprit/2 sec./5sec. 

 

 

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. 

Rezolutie: 1080P – 30fps/720P – 60fps/ WVGA – 60fps/ VGA – 120fps 

Inregistrare ciclica: oprit/2min/5min/10min 

Expunere: +0.0, -1/2, -1.0, -3/2, -2.0 

Echilibru alb: Automat/lumina zilei/Innorat/Fosforescent/Subacvatic 

Detectia miscarii: oprit/30s/2min/5min 

Inregistrare audio: pornit/oprit 

Marire/Micsorare: 

Sub butonul de inregistrare/captura,apasati butonul pentru marirea/micsorarea imaginii. 

Captura/Instantaneu: in timpul inregistrarii video,apasati butonul “mode” pentru a captura 

imaginea 

Golirea ecranului:  apasati o data butonul de pornire pentru a goli ecranul,apoi apasati din nou 

ecranul si toate caracteristicile vor revenii la normal. 

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 vizualizare automata si 

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



Stergera fisierelor: 

Apasati tasta “mode” pentru a intra in modul “playback”,apasati apoi butonul de pornire sau 

butonul de meniu pentru a intra,sterge si proteja setarile,apasati sagetile stanga/dreapta 

pentru a selecta stergerea,iar dupa selectare apasati “OK” pentru confirmare. 

 

Protejarea fisierelor: 

Apasati de doua ori butonul “mode” pentru a intra in modul playback,alegeti fisierul 

dorit,apasati butonul de meniu apoi sagetile stanga/dreapta,selectati “protect”(protejeaza) din 

setari,apasati “OK” pentru confirmare apoi selectati “Lock Current” “Unlock current” “lock all” 

apoi apasati “OK” pentru confirmare. 

Redarea inregistrarilor video si a imaginilor pe TV: 

Porniti camera,conectati cablul HDMI,selectati modul HDMI pe TV,iar apoi ecranul camerei se 

va inchide automat si toate optiunile vor fi afisate pe ecranul televizorului.  

Redarea inregistrarilor video si a imaginilor pe Calculator: 

Conectati camera la calculator prin cablul USB,apoi pe ecranul camerei va aparea mesajul 

“memory & camera”,apasati sagetile staga/dreapta pentru a selecta “camera” apoi apasati pe 

butonul de inregistrare “REC” pentru confirmare. 


