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MANUAL DE UTILIZARE 
 

MINI-CAMERĂ DE SUPRAVEGHERE 
Cod produs: 752315 

Versiune 06/11 
 
 
Instrucţiuni de utilizare 
Camera color şi microfonul sunt integrate în camera de 
supraveghere; fişierele video pot fi înregistrate în format AVI 
(720 x 480, 30 de cadre pe sec.). Pentru înregistrări, sunt 
necesare carduri de memorie micro SD/micro SDHC 
(neincluse), cu capacitatea de până la 32 GB. 
Alimentarea poate fi realizată prin USB. Produsul poate fi 
utilizat şi ca şi webcam. 
Ţineţi cont de faptul că filmarea sau supravegherea unor 
persoane fără acordul lor este ilegală şi poate fi sancţionată 
conform legii. Ţineţi cont de toate regulile ţării în care 
utilizaţi camera. 
Produsul corespunde tuturor normelor europene şi 
naţionale. Toate numele companiei şi produselor sunt mărci 
înregistrate şi aparţin producătorului. Toate drepturile 
rezervate. 
 
Conţinutul pachetului 
• Cameră de supraveghere 
• Cablu USB 
• Clip de montare, capac de protecţie din cauciuc, curea  
• Cd cu drive/soft pentru utilizarea ca şi webcam 
• Instrucţiuni de utilizare 
 
Instrucţiuni de siguranţă 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucţiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării in-
strucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În 
aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

• Conversia sau modificarea neautorizată a produsului nu 
este permisă din motive de securitate CE. 

• Produsul nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna 
copiilor.  

• Produsul nu trebuie supus la umezeală, nu trebuie udat, 
altfel va fi deteriorat. Nu expuneţi produsul la tempera-
turi extreme, vibraţii sau direct sub razele soarelui. 

• Nu folosiţi imediat aparatul după ce a fost adus de la 
rece la cald. Poate apărea condensul, care poate distruge 
aparatul. Aşteptaţi până când produsul se aclimatizează 
la temperatura ambientală. 

• Orice operaţie de întreţinere sau reparaţie trebuie 
realizată de către un specialist într-un atelier de 
specialitate. 

• Nu lăsaţi materialul de ambalaj la întâmplare, poate fi 
periculos pentru copii. 

• Manevraţi produsul cu grijă, poate fi deteriorat prin 
impact sau căderi accidentale fie şi de la mică înălţime.  

 

Elemente de control 

 
1. Port mini-USB 
2. Buton POWER de pornire/oprire 
3. Obiectiv 
4. Buton de înregistrare  
5. Buton „MODE” 
6. Slot pentru cardul de memorie SD/micro SDCH 
7. Buton de reset  
8. Led roşu (funcţie de înregistrare 
9. Led albastru (Power) 

 
Încărcarea bateriei 
La livrare, acumulatorul este gol şi trebuie încărcat. 
Ţineţi cont de: 

• Dacă acumulatorul este gol, camera de suprave-
ghere nu poate fi pornită (sau se opreşte auto-
mat imediat). 

 

Pentru a încărca acumulatorul, conectaţi conectorul mini 
USB (1) la un port USB, la portul USB al computerului, 
utilizând cablul inclus. Puteţi folosi de asemenea blocul de 
alimentare la curent. 
Ledurile roşu (8) şi albastru (9) vor lumina; pentru o încărca-
re completă a acumulatorului, procesul durează circa 3 ore. 
 

În cazul în care conectaţi camera de supraveghere 
la PC pentru încărcare, cardul de memorie SD este 
recunoscut (ca şi un stick USB obişnuit sau ca un 
cititor de carduri de memorie). 

 
Introducerea/Înlocuirea cardului de memorie 

Fişierele video pot fi înregistrate dacă există un 
card micro SD/micro SDHC de max. 32 GB introdus 
în slot (6). Aveţi grijă la orientarea corectă a 
cardului şi nu-l forţaţi.  

• Introduceţi cardul în slotul de card de memorie până 
când acesta se așază corect în locașul său. 

• Pentru a scoate cardul de memorie, apăsaţi ușor cu 
degetul pe el, până când mecanismul de deblocare se va 
activa şi cardul va putea fi scos. 

 
Pornirea/Oprirea 

Mai întâi, introduceţi un card de memorie conform 
descrierii de mai sus. 

• Pentru a porni camera, apăsaţi scurt pe butonul 
„POWER”. Ledul albastru luminează, apoi ledul roşu se 
aprinde de câteva ori, apoi se stinge. Camera este gata 
de funcţionare. 
Dacă nu porniţi înregistrarea video, camera se va opri 
după 30 de secunde, pentru a economisi bateria. 

• Pentru a închide camera, opriţi mai întâi orice înregis-
trare în curs. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „POWER” 
pentru 3 secunde. Ledurile se sting şi aparatul se închide. 
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Pornirea/Oprirea înregistrării video 
• Porniţi camera de supraveghere conform descrierii de 

mai sus (apăsaţi pe butonul „POWER” şi aşteptaţi până 
când ledul roşu se stinge). 

• Pentru a porni înregistrarea video apăsați scurt butonul 
. 

• Ledul roşu va începe să pâlpâie încet, înregistrarea este 
în curs. 

• Pentru a opri înregistrarea apăsați din nou scurt butonul 
. Înregistrarea este salvată, ledul roşu se stinge. 

• Puteţi porni acum o nouă înregistrare sau să opriţi 
camera de supraveghere. Pentru a economisi energie, 
camera de supraveghere se opreşte automat după 30 de 
secunde, dacă butonul de înregistrare nu este apăsat 
între timp. 

În cazul în care cardul de memorie este plin, înre-
gistrarea se opreşte automat. La fel se întâmplă în 
cazul în care bateria este descărcată. 

 
Înregistrare cu control zgomot 
Camera poate realiza automat o înregistrare când un 
sunet/zgomot este detectat. Prin acest sistem, suprave-
gherea se poate realiza ușor. 
Procedaţi în felul următor: 
• Porniţi camera, conform descrierii de mai sus (apăsaţi pe 

butonul „POWER” şi aşteptaţi până când ledul roşu se 
stinge). 

• Apăsaţi scurt pe butonul „MODE”, ledul roşu pâlpâie 
acum rapid. Acesta indică faptul că Modul de înregistrare 
cu controlul zgomotului este activat. 

• Un sunet/zgomot care este mai puternic de 60 dB va 
porni captura video şi ledul roşu va pâlpâi încet. 
După două minute, înregistrarea se va opri automat şi va 
fi salvată, dacă nu sunt detectate alte sunete. 

Durata de înregistrare de 2 minute redemarează 
dacă alte zgomote sunt detectate în timpul 
înregistrării. În acest caz, înregistrarea continuă. 

• Camera se opreşte dacă nu mai este detectat nici un 
sunet sau dacă bateria internă este goală. 

 
Setarea orei şi datei 
Ora şi data sunt afişate automat în modul de înregistrare sau 
de captură foto. Camera de filmare nu are butoane ori afişaj, 
cu toate acestea, un fişier cu text scurt este salvat în 
directorul de bază de pa cardul micro SD. 
Când camera de supraveghere este pornită, fişierul text este 
citit şi ora şi data sunt setate. Fişierul text este şters 
automat. 
 

Procedaţi astfel: 
• Creaţi un fişier cu numele „TAG.TXT” cu ajutorul unui 

editor de text. 
• În text trebuie să fie măcar 3 rânduri de text cu 

următoarele informaţii (aveţi grijă să scrieţi corect): 
[date] 
2011/02/23 
12:43:00 
Prima linie arată informaţiile care trebuie urmate. În a 
doua linie, apare anul, luna şi data, în a treia linie sunt 
orele, minutele şi secundele. 

• Salvaţi textul în directorul de bază al cardului micro SD.  
 

Aveţi grijă să creaţi un text „normal”. Cel mai bine 
este să folosiţi un editor de text în Windows 
(„Editor”) şi nu un procesor de cuvinte (de pildă 
Word, OpenOffice sau similar). 

• Introduceţi cardul de memorie în slotul de card al 
camerei şi porniţi-o. 

• Camera de supraveghere citeşte fişierul text şi setează 
ceasul intern. Apoi textul este şters automat, astfel încât 
ceasul nu este fixat din nou când porniţi aparatul data 
viitoare. 

 
Citirea cardului de memorie 
După conectarea camerei de supraveghere, prin cablul USB 
la un port USB al computerului, cardul de memorie este 
recunoscut ca un stick USB sau un cititor de carduri de 
memorie. 
Aceasta înseamnă că nu este cazul să deconectaţi cititorul de 
card micro SD, în loc să folosiţi pur şi simplu camera de 
supraveghere.  
 

Cititoarele de carduri obişnuite, sunt mult mai 
rapide la citirea de date. Pentru a economisi spaţiu 
pe card, salvaţi numai momentele importante. 

 
Utilizarea ca webcam 
Camera de supraveghere poate fi utilizată ca şi webcam la 
computer (cerinţe minime Windows XP sau următoarele). 
În acest scop, procedaţi astfel: 
• Introduceţi CD-ul livrat în drive-ul computerului şi porniţi 

instalarea lui. Urmaţi instrucţiunile programului (de ex., 
numele fişierului „SPCA1528_V2237_M…Setup-exe” 
trebuie schimbat pentru noua versiune de software). 
Urmaţi instrucţiunile. 

• Conectaţi camera cu ajutorul cablului USB, la un port al 
computerului dvs. 

• Acum computerul recunoaşte noul hardware sau cardul 
de memorie integrat. 

• Apăsaţi pe butonul „MODE” pentru a porni funcţia de 
webcam. 

• Windows recunoaşte noul dispozitiv şi finalizează 
instalarea lui. 

• Camera de supraveghere serveşte acum şi ca webcam la 
PC.  

• Pentru a opri funcţia de webcam şi a trece din nou la 
modul de reader pentru cardul de memorie, apăsaţi din 
nou pe butonul „MODE”. 

 
Resetarea 
Camera de supraveghere poate fi resetată utilizând butonul 
de reset. Folosiţi un obiect ascuţit pentru a apăsa butonul cu 
grijă, nu forţaţi. 

 
Sfaturi şi note 
• Înainte de a introduce sau a scoate un card de memorie, 

mai întâi opriţi camera. Altfel datele se pot pierde. 
• Există de asemenea riscul de a deteriora sistemul de 

fişiere al cardului de memorie. În aceste cazuri, cardurile 
de memorie trebuie formatate. Acest lucru trebuie 
realizat în Windows deoarece camera nu dispune de 
funcţia de formatare. 
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• În cazul în care camera este utilizată ca webcam, aveţi 
grijă să selectaţi corespunzător microfonul pentru înre-
gistrarea în Windows Audio Properties. 

• În cazul în care funcţia webcam trebuie activată, 
introduceţi cardul de memorie pentru funcţia de 
supraveghere. Altfel, funcţia de webcam nu poate fi 
activată.  

• Dacă acumulatorul intern este slab sau gol, camera nu 
poate fi pornită. 

 
Întreţinerea şi curăţarea 
Produsul nu necesită întreţinere şi nu trebuie demontat sau 
dezasamblat pentru nici un motiv. Nu există în interiorul 
aparatului nici un component care necesită service. 
Acumulatorul este instalat permanent şi nu necesită 
înlocuire. 
Curăţaţi interiorul aparatului cu o cârpă curată şi uscată. 
Praful poate fi îndepărtat cu o perie fină. 
Nu folosiţi agenţi chimici de curăţare sau soluţii care pot 
deteriora carcasa aparatului. 
 
Eliminarea elementelor uzate 
Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate cu 
normele în vigoare pentru a proteja mediul înconjurător şi 
sănătatea umană şi utilizarea resurselor naturale în mod 

prudent şi raţional. Un „x” peste un tomberon 
semnifică faptul că aparatul nu poate fi aruncat 
decât în locuri special amenajate şi nu la gunoiul 
menajer. 

 
Date tehnice 
Carduri de memorie compatibile:  

micro SD/micro SDHC, max. 32GB 
(nu sunt incluse) 

Versiune USB:   USB 2.0/1.1 
Înregistrare video:  720 x 480, 30 fps, AVI 
Microfon integrat:  da 
Rezoluţie mod webcam:  640 x 480, 30 fps 
Alimentare:   acumulator intern cu litiu 
Durata de înregistrare:  aprox. 1 oră cu încărcare 

completă a acumulatorului 
Dimensiuni:   aprox. 56 x 20 x 21,5 mm (L x l x Î) 
Masa:    aprox. 19,5 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, 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. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

 


