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Manual de activare rapida Kitvision RUSH HD100

Vizitaţi www.kitvision.co.uk pentru instrucţiuni complete 
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Continut cutie

1. Piesa cu 2 şuruburi si piuliţe 
2. Cap adaptor inclinat 
3. Banda casca cu clip (15”) x 2
4. Baza curbata cu adeziv 3M 
5. Mini Cablu USB 
6. Curea aripi cu 2 blocuri plate Eva x 2
7.  Dispozitiv de prindere Aripi cu blocuri  

de cauciuc curbate x 2
8. Aripi plate cu adeziv 3M x 2
9. 90° Adaptor
10. Dispozitiv securizare pentru palca (surf/patina) 
11. Cheie de desfacere rapida adaptor 
12. Curea de prindere x 2
13. Adaptor cu eliberare rapida cu mufa 
14. Banda de securizare 
15. Cutie de neopren 
16. Carabine
17. Manual utilizator
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Funcţii 

1. Buton de alimentare declanşator • Porneşte camera on sau off 
• Face o singura fotografie 

2. Indicator LED Prezintă starea camerei 

3. Comutator glisant pentru înregistrare Alunecare pentru pornire sau oprire înregistrare 

4. Lentile Lentile de înalta calitate

5. Slot micro card SD Locaţie pentru Micro SD card 

6. Mini HDMI port Conectează camera la monitor, utilizând cablul mini HDMI 

7. Mini USB Port •  Conectează la calculator, pentru transferul de date sau  
setarea camerei 

• Modificări ale camerei  

8. Comutator rezoluţie video Selectează rezoluţia camerei (FHD or HD)

9. Buton resetare Reseteaza camera

10. Indicator LED pentru Wi-Fi Prezintă stare Wi-Fi 

11. Buton pornire Wi-Fi (situat pe camera) Porneşte on sau off Wi-Fi

12. Capac spate  Rotiţi pentru sigilarea camerei 

13. Buton pornire Wi-Fi (situat pe spate) Porneşte on sau off Wi-Fi 
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Fotografiere
1. Porniţi camera apăsănd butonul de alimentare.
2. Odată camera pornită, apasaţi butonul de alimentare pentru captura o fotografie. Indicatorul verde se va aprinde o dată. 
Nota : Modul implicit de fotografiere este „Fotografie unică”. Pentru a schimba modul de fotografiere, trebuie sa utilizaţi aplicaţia din 
SmartPhone.

Utilizare Wi-Fi
•  Când porniţi, apăsaţi butonul „Wi-Fi” de pe carcasa camerei sau de pe capacul din spate pentru pornire. După o scurta vibraţie, 

indicatorul luminos albastru se va aprinde indicând ca se pregăteşte conectarea Wi-Fi. Va dura in jur de 15-20 de secunde. LED-ul 
va lumina când funcţia Wi-Fi este activa sau conectata. 

•  Pentru a opri funcţia Wi-Fi, apăsaţi butonul Wi-Fi de pe carcasa camerei sau de pe capacul din spate. Camera va vibra si Wi-Fi va 
fi pornit. 

Conectarea camerei la calculator 
1. Porniţi Wi-Fi.
2. Mergeţi in setările calculatorului sau Mac-ului si alegeţi Wi-Fi. Căutaţi reţeaua si când o găsiţi apăsaţi „ACTIONPLUS”. 
3. Introduceţi parola ‘123456789’ pentru conectarea camerei.
4. Deschideţi motorul de căutare de internet si introduceţi ‘192.168.1.2’ sau ‘action.plus’. Puteţi vizualiza fişierele din camera dvs. 

Conectaţi camera la un dispozitiv smart (prin motorul de căutare)
1. Porniţi Wi-Fi.
2. Mergeţi in setările dispozitivului mobil si alegeţi Wi-Fi. Căutaţi reţeaua si când o găsiţi apăsaţi „ACTIONPLUS”. 
3. Introduceţi parola ‘123456789’ pentru conectarea camerei.
4. Deschideţi motorul de căutare de internet si introduceţi ‘192.168.1.2’ sau ‘action.plus’. Puteţi vizualiza fişierele din camera dvs

Înregistrări video 
Înainte sa începeţi înregistrarea, selectaţi rezoluţia camerei prin comutarea „butonului pentru rezoluţie camera”. 
Pentru înregistrare video, exista 2 metode: 
• Daca camera este ON sau OFF, glisaţi pur si simplu „comutatorul de înregistrare” de la „STOP” la „REC” si începeţi înregistrarea; 
•  Când camera este OFF si „butonul de înregistrare” este in poziţie „REC”, apăsaţi si menţineţi apăsat butonul „Power” pentru a 

porni camera si veţi începe înregistrarea. 
•  Când începeţi înregistrarea video, o vibraţie scurta va indica faptul ca înregistrarea a pornit. Indicatorul LED va lumina roşu pe 

durata înregistrării

Pentru a opri înregistrarea exista 2 metode: 
•  Mutaţi „butonul de înregistrare” din poziţia „REC” in poziţia „STOP” pentru a opri înregistrarea. Camera va vibra si indicatorul LED 

va fi verde, pentru a indica faptul ca înregistrarea s-a oprit. Camera va intra in mod stand-by. 
•  Ţineţi apăsat butonul „Power” pentru a opri înregistrarea si închideţi camera. Camera va vibra timp de doua secunde si indicatorul 

luminos roşu se va închide. 
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Conectaţi camera la un dispozitiv smart (prin aplicaţii)
1. Căutaţi si descărcaţi aplicaţiile „Action+ Remote’ si ‘Action+ File’ pentru dispozitivul dvs.  
3. Porniţi Wi-Fi.
4. Mergeţi in setările dispozitivului mobil si alegeţi Wi-Fi. Căutaţi reţeaua si când o găsiţi apăsaţi „ACTIONPLUS”.
5. Introduceţi parola ‘123456789’ pentru conectarea camerei.
6.  Deschideţi aplicaţia ‘Action+ File’ si aşteptaţi conectarea cu succes pentru utilizarea dispozitivului smart si pentru redare si 

distribuire. 
7.  Deschideţi „Action+Remote” (după prima conectare la aplicaţia „Action+File”) pentru a utiliza un dispozitiv smart ca telecomanda 

sau găsire vizualizare. 

Important
• Păstraţi lentilele curate. Mizeria si amprentele pot afecta calitatea fotografiei. 
• Închideţi capacul din spate in mod corespunzător pentru a asigura cea mai buna impermeabilitate. Nu deschideţi sub apa. 
• Ştergeţi camera cu apa curata după utilizare si păstraţi-o uscata. 
• Puteţi consulta instrucţiunile detaliate de operare din manualul utilizatorului. 

Depanare
Speram ca aveţi toate informaţiile necesare pentru a începe, dar daca aveţi orice probleme, va rugam sa ne contactaţi la: support@
kitvision.co.uk sau vizitaţi www.kitvision.co.uk. 

Ne cerem scuze pentru orice defecţiuni determinate de orice discrepante intre aceste instrucţiuni, care ar putea apărea ca urmare a 
îmbunătăţirii si dezvoltării produsului. 

Lentile 175°

Rezoluţie Imagine: 5 MP 
Video : 1080 p 30fps / 960 p / 720 p 

Stocare Memorie externa: card Micro SD (pana la 32 GB)

HDMI OUT HDMI

Sursa de alimentare Baterie Li-ion (1200 mAh)

Temperatura Operare: -10 0C pana la 50 0C 
Depozitare: -20 0C pana la 60 0C 

Microfon Integrat

Rezistent la apa 10m

Specificaţii
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