Evolio iSmart Pro

* Apăsați si țineți apăsat butonul JOS/Wi-Fi

timp de 3 secunde pentru a opri funcția Wi-Fi.
Aplicația iSmart DV este compatibila cu
smartphone-urile si tabletele
menționate mai jos.
Pentru Apple iOS:
* iPhone 5 & 5S & 6 & 6 Plus (iOS 8)
* iPad Air & Mini (iOS 8)
Pentru Android:
Dispozitive *Android 4 Quad-core

Evolio iSmart Pro
Rezistentă la apă – Full HD

Camera foto

COMPATIBILITATE
*Compatibilitatea variază in funcție de dispozitiv.
Redarea conținutului, partajarea si accesul la cardul de
memorie al camerei ar putea sa nu fie posibile pe unele
dispozitive.

Lentile cu
unghi larg

HDMI

Full HD

Rezistentă la apă
până la 30m

1,5 ore

ELEMENTELE DE BAZA
Buton Declanșator/ Selectare

Încuietoarea ușii bateriei

Slot MicroSD
Microfon

Ușa bateriei

Port Micro USB

Buton Pornire/ Mod

Lentile

CARCASĂ IMPERMEABILĂ

Lumina indicator stare
Port Micro HDMI

Încuietoare
Buton Declanșator/ Selectare

Lumina
Luminaindicator
indicarestare
status

Buton Sus/ Playback

Buton Sus/ Playback

Difuzor
Ecran
Lumină status încărcare

Buton Jos/ Wi-Fi

Buton
Buton Pornire/ Mod

ACCESORII CAMERĂ

MONTAJ
Atașați camera la căști, accesorii și echipamente.

Carcasă
impermeabilă

Suport 3

Sistem de montare
bară/ stâlp

Suport 1

Suport 2

Suport 4

Suport 5

Suport 6

Sistem montare
pe cască

Suport 7

Benzi velcro

Baterie

Adezivi

Curele

Ușă posterioară
de protecție

Cablu USB

Încărcător

Cârpă pentru
lentile

+

PRIMII PAȘI

- .1,
-·

Bună ziua,
Felicitări pentru noua dumneavoastră cameră!
Acest manual de utilizare vă va ajuta să aflați
elementele de bază pentru a surprinde cele mai
incredibile momente ale vieții!
Pentru pornire:
Apăsați butonul Power/Mode.
Pentru oprire:
Apăsați și țineți apăsat butonul Power/Mode.

=

PREZENTARE
Apăsați butonul ON, iar apoi țineți apăsat
Power/Mode pentru a trece prin modurile
și setările camerei. Aceste moduri vor
apărea în următoarea ordine:

Video

Foto

Succesiune rapidă Setare timp

Setări

Rezoluția video: 1080p
30fps/720p 60fps

Înregistrare Video
Face o singură fotografie.
Succesiune rapidă
Face o serie de poze la
intervale fixate
Adaptarea setărilor
(rezoluție si altele).

SETĂRI

Apăsați butonul Shutter/Select pentru a intra in
meniul de setări. Apăsați repetat
butonul
Power/Mode pentru a trece prin opțiuni și apăsați
butonul Shutter/Select Button pentru a alege
opțiunea. Sau folosiți SUS/Redare sau butonul JOS/
Wi-Fi pentru a trece prin diversele opțiuni.

Card microSD

1080p 30fps

720p 60 fps

32GB

240 min

320 min

>6GB

120 min

160 min

8GB

60 min

80 min

4GB

30 min

40 min

Repetare Video: Off/On
Setare timp: Off/Data/Data & Timp
Expunere: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3
Rezoluție foto: 12M/8M/5M/2M
Succesiune rapidă: Off/3 fotografii
Interval de timp: Off/2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s
Fotografiere continuă: Off/On
Frecvență de alimentare: 50 Hz/60 Hz/Auto
Limba: Engleză/ Chineză Simplificată/ Chineză
tradițională/ franceză/ spaniolă/ italiană/
portugheză/ daneză/ poloneză/ rusă/ japoneză
Dată & Oră:
LL/ZZ/AAAA/LL/ZZ,
sau ZZ/LL/AA
Indicator sunet: Declanșator On/Off, Sunet de
pornire 1/2/3/ Nici unul/ Bip
On/ Off, Volum 0/1/2/3

Inversat: Off/ On
Screen Saver: Off/ 1min/ 3 min/ 5 min
Economisire Energie: Off/ 1min/ 3 min/ 5 min

este descărcată. Videoclipul va fi salvat înainte de
închiderea camerei.

MODUL FOTO

Formatare: Nu/da
Resetare: Nu/ Da
Versiune

MODUL VIDEO
Pentru a înregistra un videoclip, verificați ca modul
selectat să fie Video. Dacă iconița Video nu apare
pe ecranul LCD al camerei, apăsați butonul Power/
Mode repetat până ce aceasta apare.
Pentru a începe înregistrarea:
Apăsați butonul Shutter/Select. Camera va emite un
bip și luminile de stare ale camerei vor fi intermitente
în timpul înregistrării.
Pentru a opri înregistrarea:
Apăsați butonul Shutter/Select. Lumina de stare a
camerei se va opri și camera va emite un bip pentru
a indica încheierea înregistrării.
Camera va opri automat înregistrarea când bateria

Pentru a face o fotografie, verificați ca modul
selectat sa fie: Foto. Daca iconița Foto nu apare pe
ecranul LCD al camerei, apăsați butonul Power/
Mode repetat până ce aceasta apare.
Pentru a face o fotografie:
Apăsați butonul Shutter/Select. Camera va emite
un sunet de închidere.

MODUL SUCCESIUNE RAPIDĂ

Pentru a face o succesiune rapidă de fotografii,
verificați ca modul selectat sa fie Burst Photo. Dacă
iconița Burst Photo nu apare pe ecranul LCD al
camerei, apăsați butonul Power/Mode repetat până
ce aceasta apare. În modul Burst Photo, camera
face 3 fotografii în1.5 secunde.

Pentru a face o serie de poze în succesiune
rapidă:
Apăsați butonul Shutter/Select. Camera va emite un
bip și luminile de stare ale camerei vor fi
intermitente în timpul înregistrării.

MODUL INTERVAL DE TIMP

2. Apăsați și țineți apăsat butonul Shutter/Select
timp de 3 secunde.
3. Apăsați repetat butonul Power/Mode pentru a
trece prin modurile camerei.
4. Apăsați butonul Shutter/Select.
5. Pentru a ieși, țineți apăsat butonul
Shutter/Select timp de 3 secunde.

REDARE
Pentru a face o serie de poze într-un interval de timp,
verificați ca modul selectat să fie Time Lapse. Dacă
iconița Time lapse nu apare pe ecranul LCD al
camerei, apăsați butonul Power/Mode repetat până
ce aceasta apare. În modul Time Lapse, camera va
face o serie de poze la intervale de 2, 3, 5, 10, 20, 30
sau 60 de secunde.
Pentru a porni modul Time Lapse:
Apăsați butonul Shutter/Select. Camera începe
numărătoarea inversă și emite un sunet de închidere
de fiecare dată când se face o fotografie.
COMENZI RAPIDE

Pentru a intra în meniul Comenzi rapide:
1. Verificați ca modul selectat sa fie “Camera modes”.

Redarea
videoclipurilor
fotografiilor

și

a

Pentru a intra in meniul redare:
1.Verificati ca modul selectat să fie Camera
modes.
2. Apăsați butonul Up/Playback pentru a intra în
meniul Playback.
3. Apăsați repetat butonul Power/Mode pentru a
trece prin Video si Foto.
4. Apăsați butonul Shutter/Select pentru a alege
opțiunea dorita.
5. Folosiți butonul Up/Playback sau butonul
Down/Wi-Fi pentru a trece prin diversele opțiuni.
6. Apăsați butonul Shutter/Select.
7. Pentru a va întoarce la meniul Playback,
apăsați butonul Power/Mode.

APLICAȚIILE CAMEREI
8. Pentru a ieși, țineți apăsat
SUS/REDARE timp de 2 secunde.

butonul
Conectarea la iSmart DV (doar pentru varianta
cu Wi-Fi)

CARDURI DE STOCARE/MICRO SD
Această cameră este compatibilă cu carduri
MICRO SD/MICRO SDHC/MICRO SDXC si
carduri de memorie cu o capacitate de 4GB, 16GB
si 32GB. Va recomandăm utilizarea unor carduri
de memorie cu branduri cunoscute pentru
maxima fiabilitate in activitățile cu mișcări
nesigure.
BATERIA
Încărcarea bateriei
Pentru încărcarea bateriei:
1. Conectați camera la o sursă de alimentare prin
calculator sau USB.
2. Lumina care indică statusul de încărcare
rămâne aprinsă în timp ce se încarcă bateria.
3· Lumina care indică statusul de încărcare se
va opri atunci când bateria este încărcată complet.

Aplicația iSmart DV App îți permite să ai controlul
camerei tale de la distanta folosind un smartphone
sau o tableta. Caracteristicile sale include control
deplin al camerei, previzualizare live, redare foto și
partajare de conținut selectat sau altele.
1. Descărcați aplicația iSmart DV de pe
smartphone sau tableta din Apple App Store sau
Google Play.
2. Apăsați butonul Power/Mode pentru a porni
camera.
3. Asigurați-vă că aceasta este setata pe Camera
modes.
3· Apăsați butonul JOS/Wi-Fi pentru a porni funcția
Wi-Fi*.
4. Din setările Wi-Fi ale smartphone-ului sau
tabletei, conectați-vă la rețeaua numită "Sports
Cam 8" urmată de un șir de numere.
5. Introduceți parola: “1234567890".
6. Deschideți aplicația iSmart DV de pe
smartphone sau tabletă.

