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MANUAL DE UTILIZARE 

MINI-CAMERĂ VIDEO SPION TIP BRELOC 
Cod produs: 754526 

 

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs; vă asigurăm că nu veți regreta această decizie.  
Aparatul nostru este un produs de înaltă calitate, fabricat conform stadiului actual de dezvoltare al tehnicii. Acest produs este 
realizat conform directivelor naționale și europene în vigoare. Declarația de conformitate și documentația necesară se află în 
posesia producătorului. 
Citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul; respectați toate instrucțiunile de utilizare și de 
siguranță! Manualul include instrucțiuni importante privind punerea în funcțiune și operarea produsului. Înmânați acest manual 
și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  

 
 
 
1  On/off 
2  Foto/video 
3  Led stare 
4  Microfon 
5  Cameră 
6  Mufă USB 
7  Resetare 
8  Slot card micro-SD 
 
Similar cu imaginea, versiunea și tipul de construcție pot diferi.  

 

1. Încărcarea 
Vă rugăm să încărcați complet acumulatorul înainte de a 
folosi aparatul pentru prima dată. Folosiți pentru încărca-
re numai încărcătorul inclus în colet. În timpul procesului 
de încărcare ledul galben stare este permanent aprins.  
 

2. Cardul de memorie 
Înainte de a porni aparatul instalați un card de memorie 
micro-SD (HC). Aparatul suportă numai carduri micro-SD 
(maxim 2 GB) și micro-SDHC (maxim 16 GB) care au 
formatare FAT32.  
 

3. Pornirea și oprirea 
Mențineți apăsată tasta on/off timp de 2 – 3 secunde 
până ce se aprinde ledul stare. Aparatul este acum 
pregătit de funcționare. Pentru a-l opri apăsați din nou 
tasta on/off timp de cca. 5 secunde până ce ledul se 
stinge. Dacă aparatul este pornit și nu primește nicio 
comandă rămâne în stare de funcționare cca. 30 de 
secunde, iar apoi se oprește automat (economisirea 
rezervelor de energie ale bateriei).  
 

4. Înregistrări foto/video 
Pentru a realiza fotografii apăsați scurt tasta foto/video. 
La fiecare apăsare a tastei se realizează o fotografie, 
operație confirmată prin clipirea ledului o singură dată. 
Dacă apăsați tasta mai multe de 3 secunde se activează 
înregistrarea video, iar ledul clipește rapid de 3 ori, iar 
apoi se stinge. Apăsați din nou scurt tasta, iar prin 
aceasta încheiați înregistrarea.  
 

5. Mufa USB 
Conectați aparatul la mufa USB a unui computer 
Windows 2000/ME/XP pentru a putea transfera 
înregistrările realizate pe hard disk. Aparatul este 
recunoscut automat de către sistem (Plug&Play), instalat 

ca suport de date, după care apare ca dispozitiv la „My 
Computer”. După aceasta puteți reda, copia și transfera 
datele de pe dispozitiv.  
 

6. Redarea datelor foto/video 
Prima dată transferați/copiați datele pe hard disk. 
Dacă datele video nu pot fi redate corect pe computerul 
dvs. vă rugăm să instalați VLC Player, ce poate fi 
descărcat gratuit în ultima versiune la www.videolan.org.  
 

7. Setarea orei/datei  
La www.sibus.eu/support, secțiunea download, rubrica 
„Digital recorder” veți găsi software-ul necesar (BS 
Keychain Software). Descărcați programul, deschideți-l și 
setați ora și data folosind fișierul „TAG.txt“: 
[date] 
2009/09/01  
15:31:00 
Vă rugăm să folosiți același tip de scriere. Înaintea 
oricărei linii noi trebuie să folosiți o pauză. Salvați datele 
ca fișier „TAG.txt“ (fără director) pe cardul de memorie. 
După repornirea aparatului acesta va prelua ora actuală.  
 

8. Resetarea 
Dacă dintr-un motiv oarecare aparatul s-a blocat și nu 
mai poate fi controlat prin intermediul tastelor vă rugăm 
să apăsați scurt cu un obiect ascuțit (de ex. agrafă de 
birou) tasta „Reset”. După repornire aparatul este din 
nou gata de funcționare.  
 

9. Date tehnice 
Format video: AVI  
Rezoluție: 720 x 480 px (video)/ 1280 x 1024 px (foto)  
Baterie: 280 mAh, tensiune de funcționare: 3.7V  
Dimensiuni: (L x l x Î): 50 x 32 15 mm  
Greutate: 20 g (toate datele fără breloc chei)

 

http://www.germanelectronics.ro/
http://www.videolan.org/
http://www.sibus.eu/support

