
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL UTILIZARE 
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AVERTISMENT 

 

1. Luați întotdeauna măsurile corespunzătoare pentru a proteja camera de căderi, șoc sau impact.  

2. Asigurați-vă că o distanță corespunzătoare este menținută de orice obiecte cu interferențe magnetice puternice, cum ar fi 

mașini electrice, pentru a evita undele radio puternice, care pot fi dăunătoare pentru produsu și afectează sunetul sau calitatea 

imaginii. 

3. Nu expuneți produsul direct la temperaturi ridicate sau la lumina solară puternică prelungită.  

4. Vă recomandăm să utilizați carduri Micro SD de înaltă calitate, clasa de 10 sau mai sus, pentru cele mai bune rezultate. 

5. Pentru a evita potențiale erori de date, evitati depozitarea cardului Micro SD în apropierea obiectelor puternic magnetice. 

6. În cazul puțin probabil de supraîncălzire, fum nedorit sau miros neplăcut din dispozitiv, deconectați-l imediat de la priza de 

alimentare pentru a preveni incendii periculoase. 

7. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor în timpul încărcării. 

8. Aparatul trebuie depozitat într-un loc fără praf, uscat, la temperatura normală a camerei și de radiația solară directă. 

9. Înainte de a utiliza camera în apă, vă rugăm să verificați că toate capacele și încuietori le sunt închise ermetic și sigilate pe 

aparatul de fotografiat. 

10. După utilizare, curățați carcasa de sare și apă de clor și apoi lăsați să se usuce.  

11. Camera nu ar trebui să fie expusa la diferențe mari de temperatură și umiditate, pentru a evita formarea condensului în 

interiorul carcasei sau în spatele lentilei. 

12. După utilizare subacvatică, carcasa trebuie menținuta deschisa pentru a evita condensarea sau rugina. 

13. Timpii de înregistrare difera în funcție de rezoluția utilizata. 

14. Autonomie - în funcție de setările și temperatura exterioară - până la 90 de minute. în condiții optime. 

15. După atingerea duratei maxime de inregistrare video de 29 minute, aparatul foto se va opri automat. Acesta poate fi 

repornit numai manual. 
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1. Port micro USB           

2. Microfon         

3. Micro SD (TF) slot pentru card de memorie  

4. Spațiul neutilizat pentru port HDMI (nici o funcție!)    

5. Indicator WiFi luminos 

6. Butonul OK / declanșator  

7. Indicator de încărcare             

8. Indicator luminos de lucru    

9. Buton Sus / WiFi       

10. Buton Jos                 

11. LCD     

12. Difuzor 

13. Alimentare / meniu / modul  

14. Lentila 

15. Capac Acumulator 

       

BUTON MOD / MENIU 

În modul de așteptare, apăsați scurt 【meniul (13)】. Cu fiecare apăsare de buton aparatul foto comută între diferite moduri: 

înregistrare (foto sau video) / redare / Setări generale. 

În meniul de setări apăsați scurt butonul 【sus (9)】 sau 【în jos butonul (10)】 pentru a selecta opțiunile de care aveți 

nevoie pentru a configura camera foto și apăsați scurt 【tasta OK (6)】 pentru a confirma selecția. După selectarea setărilor, 

apăsați scurt „Meniu“ pentru a ieși din ecranul de configurare a meniului. În setările mod apăsați scurt butonul OK pentru a 

naviga între diferite ecrane de setări (Video / Foto / Setări generale)   

 

 



ROMÂNĂ 

 4 

BUTON SUS (9) 

Funcții: Scroll sus / Derulare / Mod video deblocare de urgenta / Comutator WiFi 

- Scroll sus  

În ecranele cu setări de meniuri și liste de redare, utilizați acest buton pentru a naviga în sus.  

 

- Derulare 

În modul redare video: utilizați acest buton pentru a derula înapoi.  

 

- Modul de deblocare video de urgență 

În modul video: dacă doriți a proteja videoclipul curent pentru a se asigura că nu va fi suprascris, apăsați scurt butonul 

【Sus】 pentru a confirma funcția de blocare de urgență.  

O pictogramă de „blocare“ va fi afișata pe ecran pentru a confirma că fișierul este protejat. 

 

- Comutator WIFI 

În video / foto înregistrare în modul de așteptare: apăsați lung 【Sus】 sus butonul pentru a activa WiFi. 

Apăsați lung butonul 【Sus】 pentru a de-a activa WiFi. 

 

BUTONUL JOS 

Funcții: Scroll jos / Derulare rapidă înainte / Microfon 

 

- Scroll jos 

În setările de meniu și liste de redare, utilizați acest buton pentru a naviga în jos. 

 

- Derulare rapida inainte 

În modul de redare: utilizați acest buton pentru a derula rapid înainte. 

 

- Comutator Microfon pentru inregistrare vocala 

În modul de înregistrare video: apăsați scurt pentru a dezactiva înregistrarea audio microfon. apăsați scurt din nou pentru a 

activa funcția Mute microfon. 

 

Butonul OK 

Functii: Buton înregistrare video / Obturator / Buton de redare / Confirmare (OK) 

 

- funcția de înregistrare video Pornire / Oprire 

În modul de înregistrare video: apăsați scurt butonul【OK】 pentru a începe înregistrarea video, apăsați lung butonul

【OK】 pentru a opri înregistrarea video. 

 

- butonul de înregistrare a fotografiilor 

În modul fotografie: apasati scurt butonul【OK】pentru a face o fotografie. 

 

- Butonul de redare 

În modul de redare: apasati scurt butonul【OK】pentru a porni și opri redarea video. 
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- Butonul Confirmare 

În modul meniu: apăsați scurt butonul【butonul sus / jos】pentru a naviga prin opțiunile de meniu și apăsați scurt butonul 

【OK】 pentru a confirma selecția. 

 

ÎNCĂRCARE BATERIE 

1. încărcare USB: Conectați camera la calculator folosind cablul USB pentru a începe încărcarea. Camera poate fi încărcata 

atunci când este pornita sau oprita. Un indicator luminos va confirma faptul că aparatul se încarcă și se va opri atunci când 

încărcarea este completă. 

2. Conectați un încărcător micro USB auto (nu este inclus) cu aparatul de fotografiat pentru a începe în mod automat procesul 

de încărcare.  

IMPORTANT: Asigurați-vă că încărcătorul utilizat are o putere de nu mai mult de 1,000 mA 

 

Instalarea și scoaterea unui card de memorie 

1. Introduceți cartela de memorie în slotul pentru card de memorie în direcția corecta până când cardul este fixat în poziție. 

2. Pentru a scoate cartela de memorie împingeți-o ușor până când iese din slotul de card. 

 

Atenţie: 

Pentru a evita deteriorarea asigurați-vă ca Micro SD-ul este introdus în fanta în direcția corectă. Cartela de memorie poate fi 

deteriorata dacă este introdusa în direcția greșită. Nu ar trebui să existe nici o rezistență atunci când cardul este introdus în 

direcția corectă. După introducerea cardului de memorie în aparat, aparatul va seta acest card de memorie ca dispozitiv de 

stocare implicit. În cazul în care cardul nu este compatibil cu dispozitivul dvs., vă rugăm să încercați un alt card de memorie.  

Cartela de memorie poate avea o capacitate maximă de 32GB.  

Se recomandă un card de mare viteză, clasa 10 sau mai mare. 

 

ÎNREGISTRARE VIDEO 

Apăsați butonul OK în modul de înregistrare pentru a începe înregistrarea unui videoclip. La înregistrare, o lumină roșie va 

clipi în colțul din stânga sus. Apăsați din nou butonul de înregistrare pentru a opri înregistrarea. Butonul „jos“ poate fi folosit 

ca buton de comandă rapidă (mute) atunci când înregistrați, în timp ce butonul „Sus“ poate fi folosit ca un buton de comandă 

rapidă „Blocare fișier“. 

 

DETECTARE MIȘCARE 

1. În modul de așteptare: Vă rugăm să apăsați butonul „Meniu“ (13) pentru a intra in meniul de înregistrare video și apoi navigați 

la setarea „de detectare a mișcării“.  

Apăsați butonul „OK“ pentru a confirma setările. 

2. Când este activat, aparatul va începe înregistrarea în mod automat atunci când mișcarea este detectată în câmpul de vedere. 

Înregistrarea se va opri automat atunci când mișcarea nu este detectata timp de 10 secunde sau mai mult.  

 

CAPTURI IMAGINI 

În timp ce sunteti în modul foto apasati butonul OK pentru a captura o fotografie. Un sunet de tip click al obturatorului se va auzi 

pentru a va confirma ca fotografia a fost preluată. Pentru a asigura imagini de calitate se recomanda mentinerea aparatului cat 

mai stabil in preluarea imaginilor statice. 
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REDARE 

În modul de redare: apăsați butonul sus / jos pentru a alege fotografia sau clipul video care urmează să fie revizuite.  

 

STERGEREA FISIERELOR 

În modul de redare: alegeți fișierul video sau foto care urmează să fie șters, apoi apăsați butonul de meniu pentru a afișa opțiunea 

de ștergere. Puteți șterge fișierul curent sau toate fișierele. Ștergerea fișierului curent șterge numai fișierul ales în prezent. 

„Ștergeți toate“ va șterge toate videoclipurile și fotografiile (cu excepția fișierele marcate anterior ca fiind „blocat“). 

 

FUNCTIA WIFI 

Funcția WiFi este setata ca „OPRIT“ în mod implicit. Pentru a activa funcția WIFI, apăsați lung butonul „Sus“, în timp ce sunteti în 

modul de înregistrare / foto-video. Ecranul LCD va afișa o imagine pentru „SSID și parola“, care indică faptul că aparatul de 

fotografiat a pornit funcția WiFi. 

După activarea modului WiFi, urmați pașii de mai jos pentru a conecta smartphone-ul sau tableta la camera foto:  

1. Descărcați gratuit „FH WiFiCam“, aplicația de pe App Store sau Google Play și instalați-o pe smartphone sau tabletă. 

2. Deschideți ecranul de setari WiFi pe dispozitivul inteligent. 

3. Găsiți rețeaua WiFi care se potrivește cu numele de camera din lista rețelelor Wi-Fi disponibile. 

4. Selectați rețeaua aparatului foto și introduceți parola. 

  Parola WIFI implicită a aparatului este „123457890“. 

După câteva momente dispozitivul inteligent și aparatul foto vor confirma faptul că acestea sunt împerecheate. 

5. Deschideți aplicatia „FH WiFiCam“ pentru a afișa o vizualizare în timp real și a utiliza ecranul de control de pe camera foto. 

Folosind acest ecran puteți face fotografii și a porni / opri înregistrările video de la distanță. 

De asemenea, puteți transfera fără fir fotografiile și videoclipurile de pe camera pe smartphone sau tabletă. 

Vă rugăm să rețineți: Camera poate suporta doar o conexiune WiFi cu un singur dispozitiv la un moment dat. Pentru conectarea 

la un alt dispozitiv, va trebui să opreasca conexiunea curentă. 

 

ALTE OPȚIUNI & FUNCȚII 

Modul de Stocare 

Conectați camera la computer utilizând cablul USB.  

Camera va afișa automat „Stocare / Camera / Mod Lucru“.  

 

Mod Stocare 

Selectați „Stocare“ și confirmați cu butonul „OK“.  

Pe un PC cu Windows mergeti la „My Computer“, arată toate discurile detașabile, iar pentru a găsi fișierul corespunzător accesati 

„disc amovibil / directorul DCIM”.  

Acum puteți vizualiza și selectaț fișierele pe care doriți să le copiati pe computer. 

 

Mod Cameră 

Când este conectat la computer și este selectat modul „aparat foto“, camera poate fi utilizata ca o camera web. 

 

Mod Lucru 

Alegeți mod de lucru, intrati în suprafata de inregistrare video in asteptare.  
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SPECIFICATII TEHNICE 

 

Ecran 2” / 5 cm  

Obiectiv Unghi-larg si inaltă definiție 120 ° 

Rezoluții video 1080P (1920x1080) @ 30fps (prin interpolare), 

720P (1280x720) @ 30fps, 

480P (640x480) @ 30fps 

Format video MJPEG, AVI 

Rezoluţii foto 1M / 2M / 3M 

Format foto  JPG 

Card Micro SD Suport de până la 32 GB, minim Class10 (nu este inclus) 

Microfon Integrat 

Frecvență 

Sursa de lumină 

50Hz / 60Hz 

Port USB USB 2.0 

Alimentare 5V 1A 

Acumulator 3.7V Polymer 

Cerinţe Sistem Operare Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 sau mai recent  

 

 

NOTĂ: 

Ne rezervam dreptul de a modifica, actualiza specificația originală pentru a îmbunătăți anumite funcții ale camerei sau gradul de 

utilizare. 

 

Vă rugăm să folosiți carduri Micro SD de până la 32GB, Class10 minim (nu este inclus). 

Timpii de înregistrare variază în funcție de rezoluție. 

Autonomia bateriei variază în funcție de setările și temperatura exterioară - până la 90 de minute. în condiții optime. 

 

Înainte de a utiliza camera în apă, asigurați-vă că toate capacele și încuietorile sunt închise ermetic și sigilate pe aparat.  

După utilizare, curățați carcasa complet de sare și apă de clor.  

Odată curățat, lăsați carcasa se se usuce in mod natural. 

Camera nu ar trebui să fie expusa la diferențe mari de temperatură și umiditate, pentru a evita formarea condensului în 

interiorul carcasei sau în spatele lentilei. 

După utilizare subacvatică, carcasa trebuie să rămână deschisă pentru a evita formarea condensului sau rugina. 
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DECLARATIE DE CONFORMITATE 

Easypix GmbH declară prin prezenta că produsul GoXtreme Rallye WiFi este în conform cu toate cerințele esențiale ale Directiv ei 

1999/5 / CE.  

Declarația de conformitate poate fi descărcată de aici: 

 

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

 

Pentru asistență tehnică vă rugăm să vizitați zona noastră de sprijin pe www.easypix.eu.   

Numai UE                  

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

