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MANUAL DE UTILIZARE 

 

PIX CU MINI-CAMERĂ DE SUPRAVEGHERE BS PEN 4 HR 
Cod produs: 752018 

 
 
 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Nu veți regreta cu siguranță această decizie. Produsul nostru este realizat  
conform ultimului stadiu de dezvoltare al tehnicii. 
 

Atenție: Pentru a evita scurtcircuitele în timpul conectării la un PC introduceți prima dată cablul USB în aparat, iar apoi în 

PC. Înainte de punerea în funcțiune a aparatului acumulatorul trebuie să fie complet încărcat; perioada de încărcare poate 
dura între 2 și 24 de ore. Dacă la prima utilizare a aparatului acumulatorul nu este complet încărcat nu veți putea realiza 
înregistrări video fiabile.  
 

 
Similar cu imaginea, formatul și culoarea pot varia 

 

Informații tehnice: 
 Cameră color cu înregistrare audio 
 Poate fi utilizat drept cameră web 
 Redare video pe PC 
 Compresie date video: format video AVI, 1280 x 

960 pixeli 
 Compresie video: M-JPEG 
 Înregistrare audio: da 
 Memorie internă: da, Flash 4 GB 
 Tip de înregistrare: înregistrare permanentă până 

ce memoria este plină, înregistrarea este oprită 
manual sau acumulatorul este descărcat 

 Conexiune PC: prin cablu USB, PC cu interfață USB 
2.0 

 Tip baterie: LiPo 
 Timp de înregistrare: (datele sunt salvate după 50 

de minute, înregistrarea este stocată într-un fișier 
nou) 

 Memorie internă: 4 GB = cca. 1 oră înregistrări 
 Capacitate memorie: 1 minut cca. 65 MB 
 Acumulator LiPo integrat, ce poate fi încărcat prin 

USB 2.0 
 Autonomie baterie: peste 60 minute 
 Tensiune de încărcare: 5 V 
 Dimensiuni: 150 mm x 15 mm 
 Greutate: 50 g  

 
 

 
 
1 Camera 
2 Microfon 
3 Conexiune USB 
4 Led de control 
5 Buton de control 
6 Reset  
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Software pentru redare 
Software-ul VLC Media Player poate fi descărcat gratuit de pe internet. Ultima versiune de software o găsiți la pagina web: 
http://www.videolan.org. Cu ajutorul acestui software puteți compensa un eventual decalaj de timp apărut între imagine și 
sunet. 
 

A: Utilizare ca pix 
Rotiți vârful argintiu al pixului pentru a extrage sau retrage minele de pix. În acest fel BS Pen 4 HR poate fi utilizat drept pix. 
Atenție: această funcție are doar rol de camuflare. De aceea nu putem oferi garanție pentru minele pixului.  
 

B: Utilizare ca recorder 
Încărcare BS Pen: 

1. Opriți BS Pen pentru a-l putea pune la încărcare. 
2. Conectați cablul USB inclus în colet la PC. 
3. În timpul încărcării se aprinde ledul galben (4). 
4. Procesul de încărcare durează cca. 4 ore.  
5. Respectați primele 5 cicluri de încărcare, de la complet încărcat până la complet descărcat.  

 

Înregistrarea 
1. Porniți BS Pen apăsând scurt tasta 3; ledul luminează scurt în galben, iar apoi în albastru. Aparatul se află în modul 

înregistrare.  
2. Pentru a porni înregistrarea apăsați tasta 5; ledul luminează în galben.  
3. Pentru a încheia înregistrarea apăsați tasta 5. Ledul rămâne permanent aprins în albastru. 
4. Apăsați tasta timp de 5 secunde; BS Pen este scos din funcțiune.  

 

Setarea datei și orei 
BS Pen 4 HR poate echipa materialele video cu data și ora înregistrării. În acest sens procedați după cum urmează: 

1. Realizați pe computer un fișier text cu numele ”time„.  
2. Introduceți data actuală; de ex. pentru 10 mart. 2010, ora 15:05 formatul va fi: 2010-03-10 15.05.00. 
3. Copiați acest fișier în folderul principal al BS Pen 4 HR, de ex. F:/ 
4. Decuplați BS Pen 4 HR de la computer și reporniți pixul cu mini-cameră.  
5. Aparatul preia setarea pentru dată, iar de acum înainte va înregistra aceste date pe materialele video.  

Observație: Data trebuie reactualizată după fiecare formatare.  
 

C: Utilizare drept cameră web / PC 
Nu este nevoie să instalați niciun driver, doar să porniți aparatul (apăsați butonul până ce ledul luminează în albastru) și să-l 
conectați la computer. Camera este acum identificată drept cameră web și poate fi utilizată pentru aplicațiile tipice camerelor 
web. 
Aplicația este pornită automat atunci când BS Pen 4 HR este folosit drept cameră PC. 
La punctul din meniu „Workplace” veți găsi acum o cameră standard pentru care există instalate aplicațiile necesare.  
 

Atenție: Nu oferim garanție pentru minele pixului sau pentru acumulator.  
 
 
Toate informațiile prezentate se bazează pe date de la producător. Ne rezervăm dreptul la erori de tipar, modificări tehnice sau 
greșeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi B&S Technology GmbH (Im Vogelsang 23, 
24321 Lütjenburg, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2014 B&S Technology GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 

http://www.videolan.org/

