
Camera Sport F9 
Cardul de memorie: 

Acest dispozitiv accepta carduri de memorie de la 4GB pana la 32GB si de la clasa 4 sau chiar 

mai mare. 

Inainte sa utilizati cardul,fie ca este folosit sau chiar unul nou,trebuie formatat. Inainte sa il 

formatati,verificati daca are fisiere pe care doriti sa le pastrati,deoarece in momentul 

formatarii,se pierd toate datele din memoria acestuia. 

Pornirea si oprirea dispozitivului: 

Tineti apasat butonul de pornire pana cand vibreaza si se aprin cele doua led-uri – rosu si verde. 

Pentru a inchide dispozitivul,tineti apasat pana cand acesta vibreaza si cele doua leduri se sting. 

Resetare: 

Cand dispozitivul se comporta anormal,puteti apasa butonul pentru resetare si acesta va reveni 

la setarile din fabrica,functionand in parametrii normali. 

Cum realizati fotografiile: 

Setati camera la 1080 (30fps),apoi schimbati modul camerei,pe fotografiere,apasati butonul 

foto/video,apoi led-ul rosu se va aprinde,dupa realizarea fotografiilor,led-ul se va stinge. Apoi 

puteti conecta dispozitivul la computer pentru a descarca fotografiile. 
[Nota]: functia foto,poate fi setata  doar la 1080p (30fps) 

Cum realizati videoclipurile: 

Dupa ce porniti dispozitivul,seta-ti-l pe modul video;apasati butonul foto/video si led-ul rosu se 

va aprinde,dispozitivul in acest moment incepe sa filmeze(trebuie sa aibe cardul de memorie 

instalat). Pentru a opri inrgistrarea,apasati butonul foto/video,iar cand led-ul rosu s-a 

oprit,inregistrarea se va salva pe card. In modul video puteti schimba rezolutia filmarii si puteti 

alege intre 1080p (30fps) si 720p (60fps). 

Setarea timpului: 

Inainte de a seta timpul,introduceti cardul de memorie in dispozitiv,apoi conectati-l la 

calculator; dupa conectare,deschideti documentul “Sport DV.TXT” si schimbati urmatoarea 

informatie: ACTUALIZARE: N in ACTUALIZARE: Y. Apoi schimbati data dupa cum urmeaza: An: 

2015, Luna: 08, Ziua: 01, Ora:10, Min: 10, Sec:10. Dupa ce ati terminat de setat data si 

ora,salvati aceste setari,apoi opriti dispozitivul. Acesta va actualiza automat data si ora si apoi 

puteti captura imagini si inregistra videoclipuri. 
[Nota]: Daca nu vedeti fisierul,setati dispozitivul sa va afiseze si documentele ascunse. 

Conectarea la calculator: 

Descarcarea materialelor foto si video: 



a. Dupa ce conectati dispozitivul la calculator prin intermediul cablului USB,apasati butonul 

de pornire,in acest timp dispozitivul va incepe sa vibreze si se va aprinde lled-ul 

verde,calculatorul va identifica automat dispozitivul 
[Nota]: sistemul de operare al calulatorului trebuie sa fie: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7,MAC OS x 

10.3.6 

b. Folositi calculatorul pentru navigarea pe fisiere si pentru a le administra. 

c. Deconectati cablul USB pentru a inchide dispozitivul. 

Caracteristicile produsului: 

 dimensiuni foarte mici, obiectiv foarte larg 120 grade – combinatia dintre design si 

rezolutia camerei este perfecta,mult mai convenabila pentru diferite ocazii din mai 

multe unghiuri; 

 are o calitate foarte crescuta,aceea de a reda sunetele perfect,chiar daca acestea au un 

volum foarte scazut in timpul inregistrarilor,poate realiza poze foarte clare in conditii 

obscure; 

 realizat din aluminiu,cu o rezistenta foarte mare la umiditate si la riscurile exterioare; 

 baterie din lithium,care suporta realizarea fotografiilor in tim ce dispozitivul se incarca; 

 microfon incorporat 

 motor cu vibratii 

 suporta card de capacitate mare 

Specificatii tehnice: 

Obiectiv: 120 grade A+ cu unghi de filmare larg 

Video: 1920*1080P 30fps / 1280*720P 60fps 

Memorie: card de memorie SD 

Microfon: da,incorporat 

Interfata USB: 2.0 

Baterie: incorporata, din lithium 


