
Camera Oglinda L851 
Instructiuni de utilizare: 
Pentru a porni camera,tineti apasat 3 secunde pe butonul de pornire,iar dispozitivul va intra automat in modul de 

inregistrare video. Intre timp,dispozitivul va citi cardul de memorie;un card de capacitate mai mare,ocupa mai mult 

timp de citire. Apasati apoi butonul de pornire pentru a opri inregistrarea;aceasta se va salva in mod automat pe 

card. 

Foto/Moduri de schimbare/Meniu/Blocare de urgenta: 
1. Functia foto: in modul standby,apasati usor butonul foto pentru a intra in modul foto,apoi apasati “OK” 

pentu a face poza; 

2. Functia de reluare: in modul standby,apasati de doua ori butonul,pentru a intra in modul de reluare. 

Apasati sus/jos pentru a scana fisierele pe care le-ati inregistrat si apasati butonul “OK” pentru a deschide 

filmarea sau pentru a pune “pauza”. Apasati butonul “MODE” pentru a iesi din modul acesta; 

3. Functiile meniului: In modul standby,tineti apasat butonul de meniu 3 sec. pentru a intra in setarile 

meniului,apoi apasati sagetile sus/jos pentru a selecta una din setarile: rezolutie,echilibru 

alb,expunere,culoare,stampila timp,limba,frecventa,lumina LED,ton butoane,format,informatii 

sistem,resetare, apasati “OK” pentru a alege una din setari,apoi “MENU” pentru a iesi din setarile 

meniului. 

4. Functia de blocare de urgenta: in acest modul,cand masina se afla in situatii de urgenta,apasati usor 

butonul de blocare,apoi dispozitivul va salva inregistrarea realizata cu 10 sec inainte de incident si 20 sec 

dupa incident,iar aceasta inregistrare nu se va sterge cand se va efectua inregistrarea ciclica. 

Microfon/Detectia miscarii: 
1. Functia din josul paginii: cand dispozitivul este in meniu sau replay,apasati acest buton pentru a scana 

meniul sau fisierele. 

2. Apasati o data pentru inregistrare: in modul video,apasati o data pentru a inregistra video cu sau fara 

sunet,de asemenea pe ecran va apare o pictograma cu un microfon (taiat sau nu,in functie de optiunea 

selectata). 

3. Functia de detectie a miscarii: in modul standby,tineti apasat acest buton 3 sec. pentru a activa functia de 

detectie a miscarii,pentru a dezactiva aceasta functie,apasati acelas buton tot 3 sec. In coltul din stanga-

sus,va apare o pictograma care va indica daca dispozitivul are functia de detecti a miscarii activata sau nu. 

Inregistrare/OK/Lumina de fundal pentru LCD pornita/oprita: 
1. Apasati pentru inregistrare: in modul standby,apasati butonul pentru a inregistra videoclipuri sau pentru a 

efectua poze; apoi apasati acelas buton pentru a opri inregistrarea,aceasta fiind salvata automat 

2. Functia OK: in modul Menu/Replay,apasati acest buton pentru a selecta operatiunea dorita 

3. Lumina de fundal oprita/pornita: tineti apasat 3 sec pentru a opri lumina de fundal,apoi apasati orice tasta 

pentru a o aprinde. 

Butonul de resetare: 
Alegeti sa restartati dispozitivul,cand functionarea acestuia este impropie. 

Functia de setare data si timpul: 
Cand dispozitivul se afla in modul video,apasati butonul de meniu pentru a intra in sistemul meniului,apasati 

sagetile sus/jos pentru a selecta “setari timp”,apoi “OK”,iar pentru data,urmati aceeasi pasi. 

 



Inregistrarea ciclica: 
Cand dispozitivul este in modul “Menu”,cautati inregistrarea ciclica,apoi selectati 1min/2min/5min,pentru a seta 

durata fiecarui videoclip. 

Webcam/Incarcare: 
Cand dispozitivul este conectat prin cablu USB la calculator,pe ecranul acestuia vor fi afisate 3 mesaje: apasati 

butoanele sus/jos pentru a selecta in ce mod doriti sa intre camera. 

Functia G-senzor: 
Aceasta functie poate masura gravitatia camerei,simte vibratia dintre accidentarea a doua masini. Intre 

timp,camera va salva videoclipul intr-un timp de 30 sec – cu 10 sec inainte de accident si 20 sec dupa accident – iar 

acesta nu se va sterge la inregistrarea ciclica. 

Specificatii tehnice: 
Senzor imagine: Samsung 4AW 

Obiectiv frontal: Unghi larg 

Rezolutia obiectivului frontal: HD(1280*720)/30fps 

Obiectivul din spate: H.264MOV 

Detectia miscarii a oviectivului din spate: Da 

Imagine in imagine: Da 

Format foto: JPEG 

Rezolutia foto: HD 2048x1536 

Dimensiuni ecran: 4.3” 

Inregistrare nocturna: Da 

Detectia miscarii: Da 

Inregistreare ciclica: Da 

Inregistrarea vocii: Da 

G-senzor: Da 

G-senzor de urgenta: Da 

Suport card: Da,512MB-64GB 

Baterie: 600mAh 

Timp de inregistrare: 1-1.5 ore 

Consum de curent: 400MA-600MA 

 


