
INSTRUCTIUNI UTILIZARE CAMERA SPORT X900 

BUTONUL MENU: In modul standby apasati scurt butonul menu,apoi apasati sagetile sus-jos pentru a intra in optiunile de 

selectie,apasati ok pentru a confirma alegerea optiunii.Apasati scurt butonul menu pentru a iesi din setari. 

Butonul  sageata sus: 

-folosit si pentru a activa/dezactiva sunetul in timpul filmarii ( in timpul fimarii apasati scurt acest buton ,astfel 

activati/dezactivati sunetul) 

- atunci cand vizionati un video ,apasat acest buton pentru a derula  filmarea inainte 

Butonul OK: 

-opreste/porneste filmarea 

-in modul photo apasati scurt acest buton pentru a fotografia 

-in optiunile de selectie este butonul care confirma alegerea dumneavoastra 

- butonul ok reda clipurile,in meniul de navigare,apasati ok atunci cand doriti sa vizionati un video 

Butonul sageata jos:  

-atunci cand vizionati un video ,apasati acest buton pentru a derula  filmarea inainte 

- butonul de urgenta ,atunci cand folositi aceasta camera pentru automobil:daca exista pericolul unei coliziuni,apasati acest 

buton pentru a salva clipul in cardul de memorie,acest clip nu va mai fi sters in urma inregistrarii cicilice. 

Incarcarea acumulatorului:se face simplu prin usb,sau incarcator auto ,puteti incarca acumulatorul chiar si atunci cand aparatul 

este oprit ,indicatorul incarcarii este un beculet,atunci cand beculetul se stinge incarcarea este completa. 

INTRODUCEREA CARDULUI DE MEMORIE: 

In directia indicata apasati usor  cardul inspre interiorul  camerei si fixati-l ,la fel procedati si cand doriti sa il scoateti. 

Functia detectia miscarii: 

Apasati menu,selectati apoi motion detection,apoi ok pentru a confirma alegerea facuta. 

-dupa ce ati activat detectia miscarii,camera va filma doar atunci cand va detecta miscare in mod automat si se va opri la 10 

secunde dupa ce nu mai detecteaza miscare. 

Functia G-sensor 

Atunci cand este activata aceasta va actiona in felul urmator:atunci cand detecteaza un risc de coliziune,segmental respectiv din 

clip va fi salvat in mod automat si nu va fi sters in urma ciclizarii . 

Fisierele de acest tip ,pot fi sterse doar manual. 

Modul WI-FI : pentru a activa aceasta optiune apasati butonul WIFI de 3 ori,pe display va aparea mesajul:wifi conection ,pentru 

a dezactiva aceasta optiune apasati butonul wifi de 5 ori. 

Dupa ce conexiunea wifi s-a realizat urmati pasii de mai jos: 

-instalati aplicatia iSmart DV AP pe telefonul mobil 

-parola wifi a acestui dispozitiv este :1234567890 dupa ce ati introdus parola telefonul mobil se va conecta cu camera,si pe 

display va aparea mesajul: 

Wifi connection ready,deschideti aplicatia iSmart ,si acum telefonul dumneavoastra va actiona ca o telecomanda pentru camera 

sport,puteti trimite poze si clipuri din camera pe telefon si invers,controlati camera doar cu telefonul intr-un mod interactiv. 

Camera se poate conecta cu un singur telefon. 

   

Conexiunea USB: 

Se face simplu:conectati camera la pc/laptop prin cablu usb ,selectati MSDC ,intrati in my computer, descarcati fisierele dorite 

in computer. 

Modul PCCAM: 

Acest dispozitiv se poate comporta si ca o camera web,tot ce trebuie sa faceti este sa o conectati la computer/laptop ,pe 

ecranul camerei va aparea mesajul: MSDC/PCCAM ,selectati-l,accesati my computer,o sa apara iconita camerei,dublu click pe ea 

,si camera este web,nu necesita alte instalari si poate fi folosita imediat. 

Conexiunea la TV: 

Printr-un cablu hdmi o puteti conecta la televizor/smart tv ,apoi viziona imagini,clipuri direct pe televizor. 

 

 


