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BINOCLU 8 X 30 MM CU CAMERĂ DIGITALĂ 
Cod produs: 491716 

 
 
 
 

Componentele camerei și binoclului 
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Simbolurile afișate pe displayul LCD 
# Simbol 

1 Indicator stare baterie (aici baterie complet încărcată) 

2 Modul imagine individuală (modul imagini în serie dezactivat) 

3 Imagini scenă (aici automat) 

4 Calitate imagine /(3 steluțe = calitate maximă) 

5 Rezoluție imagine (5 MP) 

6 Card SD instalat 

7 Numărul imaginilor rămase (memorie liberă pe card) 

8 Modul video 

9 Rezoluție video HD 

10 Durată actuală înregistrări video 

11 Modul redare – vizualizare 

12 Videoclip 

13 Număr fișier (foto sau video) 

14 Pentru redarea/oprirea videoclipului apăsați tasta săgeată înainte  

 

 
 
 

Configurarea de bază 
Instalarea bateriilor  
Culisați capacul compartimentului baterii (A) în jos, demontați-l și puneți-l deoparte. Instalați 3 baterii AAA alcaline sau Li 
respectând marcajele de polaritate din compartiment (cele două baterii de sus cu polul negativ în sus, iar bateria de jos cu polul 
pozitiv în sus, vezi punctul „Polaritatea bateriilor”). Reinstalați capacul și împingeți-l în spate până ce se aude un clichet. 
Observație: puteți folosi și baterii NiMH reîncărcabile, dar anumite tipuri din aceste baterii nu livrează suficient curent pentru 
camera și display. Afișarea din colțul din stânga sus al displayului indică starea bateriilor. Atunci când indicatorul baterii are 
numai un segment afișat trebuie să înlocuiți bateriile cât mai repede.  
 

Instalarea cardului SD 
Pentru modelul ImageView 118328 aveți nevoie de un card de memorie SD sau SDHC de mare capacitate de până la 32 GB (cele 
de 64 GB sau mai mult nu pot fi folosite) pe care vor fi stocate fotografiile și video-urile realizate. Deoarece camera nu are 
memorie internă, după pornirea aparatului pe display apare mesajul INSERT CARD (instalați card). ImageView poate fi folosit 
numai după ce ați instalat un card de memorie. Introduceți în slot un card compatibil (nu este inclus în colet) cu contactele în 
sus, până ce se aude un clic. Apăsați tasta POWER/MODE până la activarea displayului. Camera se oprește automat după 3 
minute de inactivitate (această funcție poate fi modificată la opțiunea „Auto off” din meniul Setup). 
 
Dacă cardul SD instalat a fost folosit înainte în alte aparate trebuie să-l formatați înainte de a începe să înregistrați imagini. 
Apăsați tasta MENU pentru afișarea meniului Capture. Apoi apăsați tasta SĂGEATĂ DREAPTA pentru a selecta meniul Setup. 
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Primul punct din meniul Setup se numește Format (formatare). Apăsați tasta OK/SNAP, iar apoi tasta SĂGEATĂ ÎNAPOI pentru a 
selecta Execute. Observație: la formatarea cardului se șterg toate datele. De aceea copiați înainte datele pe care doriți să le 
păstrați. Apăsați din nou tasta OK/SNAP pentru a formata cardul (pe display apare One moment). Apăsați de două ori tasta 
SĂGEATĂ STÂNGA pentru a selecta meniul Capture, iar apoi pentru a ieși din acest meniu.  
 
Setarea limbii meniului (opțional, necesar numai pentru alte limbi decât engleza) 
Pentru a seta limba meniului (setarea standard engleza) apăsați tasta MENU pentru a intra în meniul Capture. Apoi apăsați tasta 
SĂGEATĂ DREAPTA pentru a selecta meniul Setup. Apăsați de două ori tasta SĂGEATĂ ÎNAPOI pentru a selecta Language. Apoi 
apăsați tasta OK/SNAP. Cu tastele SĂGEATĂ ÎNAINTE și ÎNAPOI alegeți limba dorită, iar pentru confirmare apăsați tasta 
OK/SNAP. Apăsați de două ori tasta SĂGEATĂ STÂNGA pentru a ieși din meniurile Setup și Capture. 
 
Setarea datei și orei (opțional, numai dacă se dorește imprimarea datei și orei pe fotografii) 
Funcția Date/time stamp este dezactivată în mod standard. Dacă doriți să folosiți această funcție trebuie să setați prima dată ora 
și data. Apăsați tasta MENU. Cu tasta SĂGEATĂ DREAPTA alegeți meniul Setup, iar cu tasta SĂGEATĂ ÎNAINTE punctul din meniu 
Date input. Apăsați tasta OK/SNAP. Alegeți Set și apăsați OK. Cu tasta SĂGEATĂ STÂNGA/DREAPTA alegeți un câmp (format, zi, 
lună, an, oră etc.) și modificați setarea cu tasta SĂGEATĂ ÎNAPOI/ÎNAINTE. În încheiere apăsați tasta OK/SNAP, iar apoi tasta 
SĂGEATĂ STÂNGA pentru a selecta meniul Capture. Punctul Time Stamp ar trebui să apară marcat. Apăsați tasta OK/SNAP, 
alegeți opțiunea dorită și apăsați din nou tasta OK/SNAP. Apăsați tasta SĂGEATĂ STÂNGA pentru a ieși din meniu. Dacă înlocuiți 
bateriile trebuie să resetați ora și data.  
 
 

Înregistrarea imaginilor fixe (fotografii) 
După ce ați încheiat setările de bază puteți începe să înregistrați fotografii. Apăsați tasta POWER/MODE pentru a porni camera 
până ce apare logoul Bushnell. În modul afișare în timp real apare starea bateriilor, numărul rămas pentru fotografii pe cardul SD 
și setările actuale pentru diverse opțiuni, precum și imaginea capturată de obiectivul camerei. Pentru alte informații vezi punctul 
„Simbolurile afișate pe displayul LCD”. Apăsați tasta săgeată stânga (DSP) pentru a ascunde simbolurile de pe display (dacă nu 
apare decât motivul foto). Apăsați din nou tasta pentru ca simbolurile să fie din nou afișate. Motivul poate fi selectat în timp ce 
priviți prin binoclu. Pentru setarea optimă a cadrului recomandăm să priviți pe displayul LCD.  
 
La prima punere în funcțiune ImageView folosește în mod standard o rezoluție și calitate mare , precum și modul automat. De 
aceea în majoritatea cazurilor puteți începe deja să înregistrați fotografii fără a modifica setările. Pentru alte informații privind 
opțiunile disponibile vezi punctul „Utilizarea meniului Capture”, unde găsiți date despre selecția și modificarea setărilor de 
rezoluție, calitate imagine și expunere la lumină.  
 
Apucați camera cu ambele mâini și apăsați tasta OK/SNAP pentru a înregistra o imagine statică. Butonul focalizare al binoclului 
nu are niciun efect asupra focalizării obiectivului camerei, care pentru a putea realiza fotografii clare de la orice distanță este 
presetat de la „infinit” până la 50 picioare (15.24 m). Fixați mini stativul în orificiu pentru a evita situațiile în care apar fotografii 
mișcate. Cablul pentru declanșare de la distanță, inclus în colet, poate fi conectat la mufa telecomandă pentru a fi folosit în loc 
de tasta OK/SNAP și a menține astfel vibrațiile la un nivel minim.  
 
Numărul pentru fotografiile rămase, care apare în colțul din dreapta jos al displayului, scade pe măsură ce înregistrați fotografii. 
Dacă nu mai există spațiu liber pe cardul SD trebuie să descărcați fotografiile, pentru a putea fi șterse de pe cardul SD și a crea 
spațiu liber. Alternativ puteți scoate cardul SD și instala un alt card SD, de ex. atunci când nu vă aflați lângă un computer.  
 
Pe lângă funcția zoom optic 8x camera dispune și de zoom digital 8x. Pentru mărire apăsați tasta SĂGEATĂ ÎNAINTE (+). 
Rezultatul apare pe displayul LCD, în sensul că afișarea zoom digital se deplasează în sus. Pentru micșorare apăsați tasta 
SĂGEATĂ ÎNAPOI (-). Afișarea zoom se deplasează în jos. Puteți dezactiva funcția zoom digital (numai zoom optic) menținând 
apăsată tasta SĂGEATĂ ÎNAPOI, până ce afișarea zoom ajunge jos de tot (apare un zoom digital cu valoarea „1.0”).  
 
Pentru o previzualizare a fotografiilor realizate apăsați tasta SĂGEATĂ DREAPTA. Pentru afișarea fotografiilor mai vechi apăsați 
tasta SĂGEATĂ STÂNGA. La fiecare apăsare apare fotografia anterioară. Apăsați tasta SĂGEATĂ DREAPTA pentru a afișa mai 
multe fotografii. Apăsați tasta MODE pentru a ieși din modul afișare și a reveni la afișarea în timp real. Pentru alte informații 
privind funcțiile meniului, de ex. ștergerea fotografiilor, afișare slideshow, protecția fotografiilor importante, vezi punctul 
„Meniul play”.  
 
OBSERVAȚIE: Manevrați camera cu grijă și nu atingeți obiectivul camerei în centru, între obiectivele binoclului, căci numai astfel 
poate fi garantată calitatea imaginilor. Curățați obiectivul camerei cu o cârpă uscată, specială pentru obiective. NU folosiți 
agenți de curățare lichizi.  
 
 
 
 



 

4 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

Înregistrarea materialelor video 
Pentru a trece de la modul foto la modul video apăsați scurt tasta POWER/MODE. În colțul din dreapta sus al displayului apare 
simbolul roșu cameră. Acum puteți începe înregistrarea video prin apăsarea tastei OK/SNAP. Contorul din partea de jos a 
displayului este afișat în roșu și indică durata actuală înregistrări. Durata înregistrări este limitată numai de spațiul liber de pe 
memoria internă sau card. Puteți înregistra un singur video, lung, până ce nu mai există memorie liberă sau puteți realiza mai 
multe video-uri scurte prin oprirea și repornirea înregistrării cu tasta OK/SNAP. Apăsați din nou tasta OK/SNAP pentru a încheia 
înregistrarea. Apăsați POWER/MODE pentru a reveni la modul imagini statice.  
 

Calitatea video/dimensiunea fișierului se setează prin apăsarea tastei MENU, selecția punctului Size (dacă nu este deja marcat) și 
apoi apăsarea tastei OK/SNAP. Apoi alegeți rezoluția video dorită: de la HD (calitate maximă, cel mai mare fișier) până la OV/GA 
(calitate minimă, cel mai mic fișier). Observație: toate video-urile sunt înregistrate la 30 fps în formatul AVI, independent de 
rezoluție. ImageView nu înregistrează sunetul.  
 

Apăsați tasta SĂGEATĂ DREAPTA pentru a reda un video. Cu tasta SĂGEATĂ ÎNAINTE porniți redarea. Apăsați din nou tasta 
pentru a opri redarea. În timpul redării în partea dreaptă a ecranului contorul indică timpul scurs. Pentru a reveni la afișarea în 
timp real și a înregistra alte video-uri (sau imagini fixe) apăsați tasta POWER/MODE.  
 
 

Meniul Capture (înregistrare) (modul imagini fixe) 
Așa cum am menționat deja ImageView este setat din fabricație la o valoare mare pentru rezoluție și calitate. Expunerea la 
lumină, corecția de alb și alte variabile sunt setate automat. Acest lucru înseamnă că se vor obține rezultate bune dacă lumina 
este bună, fără a fi nevoie să modificați parametrii din meniul Setări. Pentru a obține rezultate și mai bune vă recomandăm să vă 
familiarizați cu numeroasele opțiuni ale meniului Setări. Anumite fotografii vor fi probabil prea întunecate (ceea ce se întâmplă 
în cazul fotografiilor la plajă sau în zăpadă) sau cu verdele prea accentuat (lumină artificială). Apăsați tasta MENU pentru a intra 
în meniul principal. Cu tasta SĂGEATĂ ÎNAINTE/ÎNAPOI marcați o opțiune din meniu și apăsați tasta OK/SNAP dacă doriți să 
modificați setarea pentru respectiva opțiune. Cu tasta SĂGEATĂ ÎNAINTE/ÎNAPOI alegeți setarea dorită, iar pentru confirmare și 
activarea noii setări apăsați tasta OK/SNAP. După aceea în meniul CAPTURE apar toți parametrii și setările împreună cu 
descrierile funcțiilor respective.  
 

Parametru Setări (bold = setarea standard) Funcție/descriere 

Size (dimensiune) 12M*, 8M*, 5M, 3M, 2M, 1.5M 
*Prin interpolare software. 
Rezoluția reală a senzorului este 
de 5 MP. 

Determină rezoluția pentru imaginile fixe în pixeli/megapixeli. La o 
rezoluție mai mare imaginile vor fi mai clare/mari și vor ocupa mai 
mult spațiu pe cardul SD. Folosiți valorile mai mici ale setărilor 
pentru a putea stoca mai multe imagini pe cardul SD sau a trimite 
imaginile prin email.  

 

Meniul Capture 
Parametru Setări (bold = setarea standard) Funcție/descriere 

Quality Fine, standard, economy Stabilește gradul de comprimare pentru fișierele .jpeg, care are 
influență asupra calității foto și dimensiunii fișierului. Această setare 
poate fi folosită independent de dimensiunea imaginii pentru a 
putea salva mai multe fotografii (la calitate mai mică). Cu setarea 
Fine se obține calitatea maximă, dar ea generează fișiere mai mari, 
care ocupă mult mai repede spațiul de stocare pe cardul SD.  

Scene mode Auto, sport, night, portrait, 
landscape, backlight 

Folosiți setarea Auto (expunere automată la lumină) pentru fotogra-
fiile obișnuite. Cu setarea Sport timpul de obturare este mai mic 
pentru înregistrarea optimă a mișcării. Cu setarea Night se folosește 
un timp de obturare mai lung pentru a putea captura mai multă 
lumină (se recomandă stativ). Cu setarea Portrait crește orificiul 
diafragmei pentru reprezentarea neclară a fundalului. Cu setarea 
Landscape se micșorează orificiul diafragmei pentru reprezentarea 
clară a fundalului. Cu setarea Backlight se folosește supraexpunerea 
pentru a se evita reprezentarea întunecată a obiectelor în centru.  

EV +2.0 până la -2.0 în pași pentru 
fiecare 0,5 EV- setarea 
standard = 0 

Permite ajustarea manuală a sub/supraexpunerii. Valorile negative 
duc la fotografii mai întunecate, valorile pozitive la imagini mai lumi-
noase. Dacă fundalul este foarte luminos ( de ex. zăpadă iarna) s-ar 
putea să fie nevoie să creșteți valoarea EV pentru a evita 
subexpunerea.  

Compensare de 
alb 

Auto, daylight, cloudy, 
tungsten, fluorescent 

Setarea referinței pentru alb neutru,, căci numai astfel pot fi 
reprezentate corect culorile. Dacă setarea Auto nu duce la rezultate 
bune (culori cu conținut prea mare de portocaliu sau albastru) 
ajustați setarea în funcție de sursa de lumină (lumina zilei, înnorat, 
bec incandescent, tuburi fluorescente).  
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ISO Auto, 100, 200, 400, 800 Setarea sensibilității la lumină a senzorului. La setarea Auto se 
selectează automat o valoare ISO mai mică în lumină puternică și o 
valoare ISO mai mare în lumină mai redusă. Cu cât valoarea ISO este 
mai mică, cu atât mai mare este calitatea imaginii.  

Color Standard, Vivid, Sepia, 
Monochrome 

Standard = culori normale, vivid = culori pline, sepia= fotografii cu 
efect antic, monochrome= fotografii alb negru 

Saturation High, Normal, Low Pentru selecția saturației de culoare, high = culori tari, low = culori 
slabe 

Sharpeness Hard, Normal, Soft Setarea clarității folosită de procesorul intern. Dacă doriți să 
introduceți claritatea pe PC cu ajutorul unui software de prelucrare a 
datelor alegeți setarea Soft.  

Preview On, Off On = imaginea este afișată scurt pe display imediat după 
înregistrare.  

Time stamp (ora 
si data) 

Off, date only, date and time Alegeți Date only (numai data) pentru a imprima data înregistrării pe 
foto/video. Alegeți „Date and time” (data și ora) pentru a imprima 
data și ora.  
Verificați în meniul Setup la punctul Date input dacă data și ora sunt 
setate corect. Alegeți off dacă nu doriți imprimarea datei și orei pe 
înregistrare.  

Burst On, off La setarea On se înregistrează o serie rapidă de 3 fotografii la fiecare 
apăsare a tastei SNAP.  

Noise reduce 
(suprimare 
zgomot) 

On, off On = pentru a diminua apariția zgomotului (granulații) la 
înregistrarea cu lumina slabă sau în alte condiții dificile imaginea 
este prelucrată automat cu ajutorul software-ului corespunzător.  

 

Meniul Video output (redare video) 
Dacă ImageView se află în modul video (vezi „Înregistrare video”) și apăsați tasta MENU, atunci în loc de meniul Capture apare 
meniul Video output. Acesta este mult mai scurt și include numai opțiunile: Size (rezoluție video), EV (valoare expunere) și White 
balance (compensare de alb) cu aceleași funcții ca și în meniul Capture. Folosiți tastele SĂGEATĂ ÎNAINTE/ÎNAPOI și tasta 
OK/SNAP pentru selectarea parametrilor, modificarea setărilor și confirmarea noilor setări, în același mod în care este deja 
descris în cap. „Meniul Capture”. Pentru a ieși din meniu apăsați tasta SĂGEATĂ STÂNGA.  
 

Parametru Setări (bold = setarea standard) Funcție/descriere 

Size HD, D1, QVGA, VGA Pentru selecția rezoluției video. HD = 1280 x 720 pixeli pro imagine, 
D1 = 720 x 480, QVGA =320 x 240, VGA = 640 x 480. 

EV +2.0 până la -2.0 în pași pentru 
fiecare 0,5 EV - setarea 
standard = 0 

Permite ajustarea manuală a sub/supraexpunerii. Valorile negative 
duc la fotografii mai întunecate, valorile pozitive la fotografii mai 
luminoase. Dacă fundalul este foarte deschis (de ex. zăpadă iarna) va 
trebui să creșteți valoarea EV pentru a evita subexpunerea.  

Compensare de 
alb 

Auto, Daylight, Cloudy, 
Tungsten, Fluorescent 

Setarea referinței pentru albul neutru, astfel încât culorile să poată fi 
reprezentate corect. Dacă setarea Auto nu duce la rezultate bune 
(conținut prea mare de portocaliu sau albastru) ajustați setarea în 
funcție de sursa de lumină (lumina zilei, înnorat, bec incandescent, 
tub fluorescent) 

 

Meniul Play (redare) (modul vizualizare) 
În modul imagine fixă sau modul video apăsați tasta SĂGEATĂ DREAPTA – se activează modul redare/vizualizare, în care puteți 
vizualiza fotografiile și video-urile realizate anterior și care sunt stocate pe cardul SD. Dacă modul redare/vizualizare este activ și 
apăsați tasta MENU se deschide meniul Play cu opțiunile descrise mai jos. Folosiți tasta SĂGEATĂ ÎNAINTE/ÎNAPOI și tasta 
OK/SNAP pentru a selecta parametrii, a modifica setările și a confirma noile setări în același mod ca cel descris în cap. „Meniul 
Capture”. Pentru a ieși din meniu apăsați tasta SĂGEATĂ STÂNGA.  
 

Parametru Setări (bold = setarea standard) Funcția/descriere 

Delete Single, All, Select Alegeți „Single“ și apăsați OK pentru a șterge fotografia respectiv 
video-ul actual afișat (ultimul).  
Alegeți „All“ și apăsați OK pentru a șterge toate fotografiile și video-
urile de pe cardul SD. Alegeți „Select“ și folosiți vizualizările 
miniatură pentru a selecta o fotografie, un video de pe cardul SD. 
(pentru a marca imaginile dorite folosiți tastele săgeată și apăsați 
MENU, apoi ștergeți imaginea selectată cu OK.  

Slideshow 3 Sec, 5 Sec, 10 Sec Alegeți timpul de afișare a unei imagini și apoi apăsați OK pentru un 
slideshow cu toate imaginile de pe cardul SD.  
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Protect Single, All, Select Alegeți „Single“ și apăsați OK, pentru a proteja fotografia, respectiv 
video-ul afișat actual (ultimul) de ștergerea accidentală.  
Alegeți „All“ și apăsați OK pentru a proteja toate fotografiile și video-
urile de pe cardul SD. Alegeți „Select“ și selectați o fotografie, un 
video de pe cardul SD cu ajutorul afișării miniatură (folosiți tastele 
săgeată pentru a marca imaginea dorită și apăsați MENU), iar apoi 
apăsați OK pentru a proteja imaginea selectată.  
Dacă selectați din nou această funcție dezactivați protecția pentru 
imaginea selectată, atunci când doriți să ștergeți această imagine.  

Thumbnail Execute Alegeți „Execute“ și apăsați OK pentru a afișa toate fotografiile și 
video-urile de pe cardul SD în vizualizarea miniatură (mai multe 
imagini mici). Marcați imaginea dorită cu tastele săgeată, iar apoi 
apăsați MENU pentru a o afișa pe întreg ecranul. 

 

Meniul Setup (configurare) 
După ce ați activat un meniu apăsați tasta SĂGEATĂ DREAPTA pentru a trece la meniul Setup. Meniul Setup oferă mai multe 
funcții de bază, care nu au nimic de-a face cu înregistrarea și afișarea fotografiilor și video-urilor. După selecția meniului sus în 
dreapta pe display apare marcat tabul SETUP. Folosiți tasta SĂGEATĂ ÎNAINTE/ÎNAPOI și tasta OK/SNAP pentru a selecta 
parametrii, a modifica setările și a confirma noile setări în același mod ca cel descris în cap. „Meniul Capture”. Apăsați o dată 
tasta SĂGEATĂ STÂNGA pentru a reveni la meniul Capture, de două ori pentru a închide toate meniurile și a reveni la 
previzualizare, modul în care puteți înregistra video sau foto.  
 

Parametru Setări (bold = setarea standard) Funcția/descriere 

Format Cancel, Execute Apăsați OK. Alegeți Execute și apăsați OK pentru a formata cardul SD 
instalat. ATENȚIE: DUPĂ APĂSAREA TASTEI OK SE ȘTERG TOATE 
DATELE DE PE CARD. ÎNAINTE DE A UTILIZA FUNCȚIA FORMAT 
ASIGURAȚI-VĂ CĂ AȚI COPIAT TOATE DATELE PE CARE DORIȚI SĂ LE 
PĂSTRAȚI.  

Beep On, Off On = la apăsarea unei taste se aude un sunet de confirmare.  
Off = nu se mai aude tonul de confirmare.  

Language English, French, German, 
Italian, Spanish, Portuguese,  
Chinese 1, Chinese 2, Japanese 

Alegeți limba pentru meniu. 

Auto Off 1 Min, 3 Min, 5 Min, Off Alegeți durata de timp de la ultima introducere de date, după care 
camera se oprește automat pentru a economisi energia bateriilor. 
Alegeți Off pentru a dezactiva această funcție (camera rămâne 
pornită dacă nu o opriți manual cu ajutorul tastei POWER/MODE).  

Sys. Reset Cancel, Execute Apăsați OK. Alegeți Execute și apăsați OK pentru a relua setările din 
fabricație pentru toate opțiunile (la toate meniurile).  

Light Freq 60 Hz, 50 Hz Setați frecvența de rețea a țării dvs. Acest lucru are efect în special 
asupra imaginilor înregistrate cu lumină artificială.  

Date Input Off, Set Alegeți Set și apăsați OK pentru a seta anul, luna, ziua și ora. Vezi 
„Time stamp” în meniul Capture.  

 
 

Transferul foto/video spre PC 
1. Verificați dacă ImageView este oprit. Conectați cablul inclus în colet la mufa USB de deasupra slotului cardului SD, iar celălalt 

capăt legați-l la mufa USB a unui computer. Nu folosiți mufele USB frontale sau de pe tastatură sau de pe un hub USB fără 
alimentare proprie. 

2. ImageView este identificat de PC sau Mac drept dispozitiv USB standard. Datele de pe cameră pot fi afișate, prelucrate sau 
copiate pe hard disk, ca și cum ar fi stocate pe un hard disk extern sau unitate Flash. 

3. (Acest pas nu este necesar la anumite sisteme de operare Windows. Folosiți opțiunile din fereastra pop-up pentru afișarea, 
copierea sau prelucrarea fotografiilor). Deschideți Control Panel sau Windows Explorer. Camera este identificată drept nou 
suport de date, căruia îi este atribuită o literă neutilizată. Utilizatori Mac: cardul SD este afișat pe desktop drept simbol 
dischetă nou. Dublu clic pe acest simbol și deschideți directorul DCIM aflat aici, precum și restul fișierelor (100DSCIM). 
Fotografiile și video-urile sunt stocate în acest director. Urmați prefixul PICT ___ urmat de același număr care a fost introdus 
la afișarea fotografiilor pe displayul camerei. Imaginile fixe au extensia jpg, iar datele video .avi. Clic dublu pe un fișier pentru 
a-l afișa pe tot ecranul sau alegeți în meniul View opțiunile Filmstrip (benzi de film) sau Thumbnail (afișare miniatură).  

4. În meniul Windows clic pe Prelucrare – Selectează tot. Alternativ puteți da clic pe o singură fotografie sau puteți selecta mai 
multe fotografii cu tasta STRG apăsată. Alegeți Prelucrare – Copiere în director (în meniul Windows). Alegeți un director de 
pe hard disk, de ex. Fotografii sau creați un nou director (de ex Vacanță în Hawaii); clic pe OK pentru a copia fotografiile 
selectate. Utilizatori Mac: alegeți fotografiile dorite și trageți-le în directorul Nume utilizator – Imagini sau într-un alt director.  
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5. După ce fotografiile au fost transferate spre PC puteți decupla ImageView. Utilizatori Mac: decuplați suportul de date afișat 
pe desktop la conectarea camerei prin tragerea lui spre coșul de gunoi.  

6. Fișierele pot fi deschise cu orice software de prelucrare imagini. Alegeți Datei – deschidere și intrați în directorul în care ați 
salvat fotografiile. Fotografiile pot fi deschise și prelucrate și direct de pe ImageView dacă acesta este încă conectat. Dacă 
lucrați cu camera conectată verificați dacă după prelucrare fotografiile sunt stocate pe hard disk, iar nu în memoria internă a 
camerei sau pe cardul de memorie.  

7. Dacă nu aveți experiență legată de prelucrarea fotografiilor pe un computer apelați la Help sau manualul de utilizare al 
software-ului de prelucrare a datelor. Puteți ajusta luminozitatea, contrastul, claritatea, culoarea, dimensiunea și formatul de 
imprimare. În plus imaginile pot fi stocate la rezoluție mică sau medie pentru a fi expediate prin email sau a fi inserate în 
documente. După ce ați prelucrat datele le puteți stoca folosind opțiunea „Salvare la” folosind un nume adecvat drept fișiere 
PICT0001 etc. Acest lucru are avantajul că se păstrează imaginea originală, iar aceasta va putea fi redeschisă și prelucrată 
ulterior. Verificați dacă toate materialele foto-video au fost transferate înainte de a selecta opțiunea Format de pe 
ImageView pentru a formata cardul SD și a șterge toate datele stocate inițial.  

OBSERVAȚIE: Foto-video pot fi și descărcate prin extragerea cardului SD și introducerea lui într-un slot al unui cititor de carduri 
USB. Urmați instrucțiunile producătorului cititorului.  
Observație: Dacă datele .avi nu pot fi redate în Windows media player va trebui să descărcați o nouă versiune a Windows media 
player sau Direct X de pe microsoft.com. Filmele pot fi redate cu Quick Time Player (se poate descărca gratuit de pe 
www.apple.com). 
 

Utilizarea binoclului 
Reglarea binoclului – distanța pupilară 
Distanța dintre ochi – așa-numita distanță pupilară – diferă de la un om la altul. Cum setați acest parametru: țineți binoclul în 
poziția normală de observare ținându-l fix în ambele părți. Mișcați cele două oculare până ce obțineți o singură imagine. 
 

Apărătoarele de ochi 
Binoclul ImageView este echipat cu apărătoare de ochi din cauciuc, care sunt prevăzute pentru confortul utilizatorului și pentru 
a bloca lumina deranjantă. Dacă purtați ochelari rulați apărătoarele în jos. În acest fel ochii sunt mai apropiați de obiectiv astfel 
încât să puteți vedea imaginea în întregime.  
 

Setarea dioptriilor 
1. Rotiți apărătoarea de ochi din dreapta pentru a seta focarul binoclului în funcție de acuitatea dvs. vizuală /(setarea 

dioptriilor).. Verificați dacă la început apărătoarea de ochi din dreapta era setată pe Zero (săgeata din partea inferioară a 
apărătoarei de ochi indică 0). Mențineți permanent deschiși ambii ochi. 

2. Acoperiți obiectivul din partea dreaptă a binoclului cu mâna în timp ce priviți prin ocular. 
3. Rotiți butonul de focalizare al binoclului până ce un obiect îndepărtat /(de ex. un zid, crengile unui copac) apare clar, cu 

detalii în partea stângă a binoclului.  
4. Luați mâna de pe partea dreaptă a obiectivului și acoperiți acum partea stângă în timp ce priviți spre același obiect.  
5. Rotiți apărătoarea de ochi din dreapta pentru a focaliza obiectul în partea dreaptă. Nu rotiți prea tare rotița pentru setarea 

dioptriilor și nu folosiți forța. Dacă nu puteți vedea clar obiectul din partea dreaptă prin rotirea apărătoarei de ochi, verificați 
dacă partea stângă este încă setată clar și dacă butonul de focalizare din centru nu a fost mutat în altă poziție. Setarea 
dioptriilor se face numai pentru partea dreaptă. 

6. Sistemul optic al binoclului ar trebui să fie acum ajustat la acuitatea dvs. vizuală. Acum puteți seta binoclul la orice distanță 
prin rotirea butonului focalizare din centru.  

 

Întreținerea și curățarea  
Întreținerea ImageView 
Bushnell ImageView va funcționa fără eroare mai mulți ani dacă va fi îngrijit corespunzător unui aparat optic de precizie. 

 Feriți aparatul de șocuri puternice. Instalați ImageView cu grijă pe suprafețe dure. 

 Trageți de curea după ce ați instalat-o pentru a vă asigura că este bine fixată pe aparat înainte de a-l transporta. 

 Depozitați ImageView într-un loc uscat, răcoros. Scoateți bateriile dacă nu folosiți ImageView o perioadă mai lungă de timp.  
 

Curățarea sistemului optic 
 Îndepărtați praful sau murdăria de pe obiectiv prin suflare (sau folosiți o perie moale). 

 Pentru a îndepărta mizeria sau amprentele digitale curățați obiectivele cu laveta micro-fibre inclusă în colet folosind mișcări 
în cerc. Nu folosiți cârpe cu suprafață rugoasă și nu frecați suprafața obiectivului căci se poate zgâria și deteriora. Laveta 
micro-fibre este ideală pentru curățarea sistemului optic. Suflați peste obiectiv pentru a-l umezi ușor și ștergeți cu grijă 
suprafața sa folosind laveta micro-fibre.  

 Pentru curățarea temeinică puteți folosi lavete speciale pentru obiective și agenți de curățare foto sau alcool izopropilic. 
Aplicați agentul de curățire pe lavetă, iar nu direct pe obiectiv.  

 
Datele tehnice și designul pot fi modificate fără înștiințare în prealabil din partea producătorului.  
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