
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual Utilizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Prezentarea produsului 

 

 

1. Buton pornire ecran                                       12. Buton selectare Dreapta      

2. Buton pornire/oprire LED                               13. Buton OK 

3. Buton selectare Moduri                                  14. Buton JOS 

4. Buton pornire/oprire                                       15. Buton Stanga 

5. Buton Meniu                                                   16. Difuzor 

6. Buton selectare SUS                                      17. Ecran LCD 

7. Soclu card memorie SD                                 18. Sistem montare pe trepied 

8. LED pornire                                                    19. Lentila 

9. Buton inregistrare/declansare                        20. Lacas atasare curea 

10. Port USB                                                      21. Capac baterii 

11. Port AV 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Afisajele prezente pe ecran 

 

Modul fotografiere 

 

 

Modul inregistrare video 

 



 

3. Pregatirea produsului 

Instalarea bateriilor 

1. Deschideti capacul lacasului pentru baterii 

2. Introduceti 2 baterii alkaline/acumulatori reincarcabili AA cu polii + si – conform indicatiilor de pe capac 

3. Inchideti usita lacasului pentru baterii 

Atasarea cardului de memorie 

 Camera video nu are memorie interna, nu poate salva fotografii si clipuri video. Daca doriti sa inregistrati 

fisiere va rugam sa folositi un card de memorie SD. Inchideti camera inainte de introducerea sau extragerea cardului 

de memorie. Asigurati-va ca orientate correct cardul inainte de introducerea in camera. 

1. Inchideti camera 

2. Deschideti protectia de cauciuc din spatele  

camerei si identificati slotul  pentru cardul de memorie 

3. Introduceti cardul de memorie conform imaginii.  

4. Utilizarea camerei video 

 Pornirea si oprirea camerei 

1. Deschideti ecranul LCD 

2. Pentru a deschide camera, tineti apasat pe Butonul Pornire pana cand ecranul LCD se aprinde. 

3. Tineti apasat butonul Pornire din nou pentru a inchide camera. 

 

 

 



Realizarea de fotografii 

1. Deschideti camera 

2. Apasati butonul Mode pentru a trece camera in modul de fotografiere, iconita            apare pe ecran. 

3. Folositi ecranul LCD pentru a incadra subiectul. 

Tineti camera stabile si apasati butonul de Declansare complet pentru a inregistra o fotografie. 

 

Inregistrarea clipurilor video 

1. Deschideti camera si setati-o pe modul de inregistrare video 

2. Apasati butonul Declansare pentru a incepe filmarea. Apasati pe butonul Dreapta daca doriti sa faceti pauza 

si apasati-l din nou daca doriti sa reluati filmarea. 

3. Apasati butonul declansare din nou daca doriti sa opriti inregistrarea. 

Dupa atingerea timpului maxim de 29 minute de inregistrare, camera se va opri automat. 

Poate fi restartata doar manual. 

Daca memoria SD este plina, camera va opri automat inregistrarea. 

 Inregistrare audio 

1. Deschideti camera si setati-o pe modul de inregistrare audio 

2. Apasati butonul Declansare pentru a incepe inregistrarea. Apasati pe butonul SUS daca doriti sa faceti 

pauza si apasati-l din nou daca doriti sa reluati Inregistrarea 

3. Apasati butonul declansare din nou daca doriti sa opriti inregistrarea. Daca memoria SD este plina, 

camera va opri automat inregistrarea. 

 

5. Redarea fisierelor inregistrate 

 Redarea fotografiilor 

1. Porniti camera si apasati butonul Mod, pana intra in modul de redare fisiere. Ultimele fisiere inregistrate vor 

aparea pe ecranul LCD. Daca nu este niciun fisier inregistrat, pe ecran va aparea mesajul [No Image]. 

2. Apasati butonul Stanga sau Dreapta pentru a vizualiza imaginea anterioare sau imaginea urmatoare. 

Redarea clipurilor Video 

1. Apasati butonul Stanga sau Dreapta pentru a selecta clipul pe care doriti sa il redati, in modul de Redare. 

2. Apasati butonul Declansare pentru inceperea redarii. Apasati butonul Meniu pentru a termina redarea. 

Apasati butonul SUS pentru a pune pauza, apasati-l din nou pentru a continua redarea. Apasati butonul 

dreapta pentru derulare rapida inainte a clipului si butonul Stanga pentru derulare rapida inapoi a clipului. 

Redarea fisierelor audio 

1. Apasati butonul Stanga sau Dreapta pentru a selecta fisierul audio pe care doriti sa il redati, in modul de 

Redare 

2. Apasati butonul Declansare pentru inceperea redarii. Apasati butonul Meniu pentru a termina redarea. 

Apasati butonul SUS pentru a pune pauza, apasati-l din nou pentru a continua redarea. Apasati butonul 

dreapta pentru derulare rapida inainte a inregistrarii audio si butonul Stanga pentru derulare rapida inapoi a 

inregistrarii audio. 

 

 



 

6. Conectarea la TV/PC 

 Conectarea camerei la TV 

Conectati camera la TV cu cablul AV furnizat. Porniti TV-ul si camera video. Ecranul camerei video se va face negru, 

iar ecranul TV-ului va fi folosit ca si ecran al camerei. 

1. Conectati camera video la TV cu cablul furnizat 

2. Porniti tv-ul si camera si apoi selectati TV-ul pe modul AV 

3. Cand camera este setata pe modul inregistrare, puteti vizualiza subiectul pe care doriti s ail inregistrati pe 

ecranul TV-ului. 

4. Cand camera video este setata pe modul redare, puteti vedea toate fotografiile, clipurile video si audio 

stocate pe cardul SD direct pe TV. 

 

Conectarea camerei la PC 

Exista doua metode de a descarca fisierele inreggistrare pe cardul de memorie folosit in camera pe un computer: 

-Introducand cardul intr-un cititor de carduri 

-Conectandcamera la computer cu cablul USB furnizat 

7. Specificatii 

 

Senzor CMOS 5Mpx 

Ecran 2.7 inch LCD TFT 

Distanta de focus 150cm-infinit 

Diafragma F3.2 focus fix 

Declansator Declansator electronic  1/2-1/1024 sec 

Rezolutie Fotografii:12M(4000x3000)5M(2592X1944)/3M(2048x1536)/ 
1.3M(1280x960)/VGA(640X480) 
Video: 1280x720 / 720x480 / 640x480 / 320x240 

ISO Auto 

Balans de alb Auto / Daylight / Tungsten / Fluorescent / Cloudy 

Control Expunere -2EV to +2EV in 0.3 Step 

Efecte foto Normal/B&W/Sepia/Negative/Red/Green/Blue 

Auto-declansare 2/10 secunde 

Stocare Memorie externa SD/SDHC pana la 8GB 

Sistem TV NTSC/PAL 

Alimentare 2 x AA Alkaline/1.5v 

Temperatura ambientala In timpul folosirii: 0-40 grade Celsius 
In timpul depozitarii: -20-60 grade Celsius 

Microfon Incorporat 

Difuzor Incorporat 

Dimensiune 112x56x54 mm 

Greutate 190g (fara baterii) 

 

 

 



Nota: Proiectul si specificatiile pot fi modificate fara un anunt prealabil. 

Cerinte de Sistem: 

Windows 98SE / 2000 / ME / XP / Vista / Win 7 

Procesor: Intel Pentium III, 800 MHz sau mai recent 

Memorie: Minim 64 MB RAM 

Spatiu pe disc: Minim 128 MB spatiu disponibil 

DECLARATIE DE CONFORMITATE 

Easypix declară că produsul DVC5227 este în conformitate cu toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5 / CE. 

Declarația de conformitate poate fi descărcat de aici: 

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_dvc5227_flash_easypix_gmbh.pdf  

Pentru asistență tehnică vă rugăm să vizitați www.easypix.eu. 

Doar UE                  

 

 

 

 

 


