
Manual de utilizare Camera Video Auto Dubla T810S 

 

Inainte sa utilizati cardul de memorie,trebuie sa il formatati,chiar daca acesta este nou. Inainte sa introduceti 
cardul de memorie,verificati daca dispozitivul este deschis (daca este deschis, inchideti-l). In general, acest 
model de dispozitiv suporta pana la 32GB. 
 
Instructiuni de folosire: 
 

1. Pornit/oprit: apasati scurt butonul de pornire pentru a deschide dispozitivul, iar pentru a-l inchide, 
tineti apasat 3 sec. Daca are cardul de memorie instalat, inregistrarea porneste automat. 

 
Start/Stop inregistrare: in modul video, apasati butonul OK pentru a incepe filmarea, apasati din nou 
scurt butonul OK pentru a incheia inregistrarea. 

 
2. Foto: In modul foto, apasati OK pentru a captura imaginea. 

 
3. Playback: in modul playback, apasati butonul OK pentru a vizualiza inregistrarile. 

 
4. Butonul OK: in modurile video/foto/playback, apasati butonul pentru meniu, intrati in meniu, apasati scurt 

sus/jos pentru a naviga, apoi apasati OK pentru confirmare. 
 

6. Butonul pentru ecran complet: In modurile video/foto/playback, apasand in continuu butonul OK, 
puteti schimba intre ecran complet si mod normal. 

 
7. Butonul “sus”: In setarile meniului si modul de schimbare ale camerei, este functia de sus. In modul de 

asteptare (standby), apasand continuu butonul “sus”, poate face transferul intre pornirea/oprirea modului 
de detectie a miscarii. 

 
8. Butonul “jos”: in modul video, daca apasati scurt butonul “down”, poate activa/dezactiva sunetul. 

(notificare: setarea va fi salvata automat, nu este nevoie sa o setati din nou data viitoare). 
 

9. Meniu: in modul standby, apasati scurt butonul de meniu pentru a intra in meniul principal, apasati 
butoanele sus/jos pentru a selecta optiunea dorita, apoi apasati butonul OK pentru confirmare. 

 
10. Butonul “MODE”: in modul standby, apasati butonul “Mode” pentru a schimba modul de functionare 

(video,foto,playback). 
 
Incarcare baterie: 
 

Conectati dispozitivul cu incarcatorul auto si acesta va incepe automat sa se incarce,se poate 

incarca si atunci cand dispozitivul este inchis. Un indicator pentru incarcarea bateriei este ledul 

rosu. Atunci cand bateria este complet incarcata, ledul rosu se stinge. 
 

  Incarcarea bateriei prin USB:  conectati aparatul la pc/laptop prin cablul USB 
 
Inregistrare video: 
 

Atunci cand aparatul se afla in modul video,pe ecran in stanga sus,arata semnul care 

indica faptul ca este pregatit sa inregistreze, apasati ok pentru a incepe sa inregistrati, 

apasati tot butonul “OK” pentru a opri filmarea. 
 
Fotografiere: 
 

Apasati butonul “Mode” pentru a accesa  modul foto, iar in stanga sus va indica un aparat foto. 
 

Apasati butonul OK pentru a face o fotografie, dupa sunetul click fotografia va fi gata intr-o 

secunda; in timpul acestui proces va rugam tineti camera cat mai stabila, pentru o imagine cat 

mai clara. 
 
PLAYBACK: 
 

1 . Parcurgerea fisierelor: atunci cand aparatul este deschis intrati in modul recording ,apasati 

butonul “Mode” pentru a schimba in modul playback apoi folositi butoanele “up “si “down” pentru 

a naviga prin fisierele dumneavoastra. Puteti naviga doar prin fisiere de acelasi tip. 
 



2.Stergerea si protectia : in modul playback apasati butonul MENU.  Veti vedea optiunile “delete” “si 
protection lock” apasa ti butonul “OK” pentru optiunile “delete this”( sterge asta) si “delete all “ ( 
sterge tot), apasati butonul “OK” pentru a selecta optiunea dorita ,si apoi din nou butonul “OK” 
pentru a confirma.  

 
EVENTUALE PROBLEME SAU ERORI: 
 

Pentru probleme in operarea normala a aparatului va rugam incercati urmatoarele metode de 
rezolvare: “Nu pot inregistra sau fotografia”- verificati cardul de memorie, acesta poate fi plin sau 

blocat./ “Atunci cand redau o filmare sau incerc sa deschid o fotografie apare : <<File error>>”- 

incercati o formatare a cardului./“Video neclar” - verificati daca nu sunt cumva amprente sau 
murdarie pe lentila, curatati. 


