
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cameră video sport 

Evolio iSmart 4K 
 

 

 

 
 

  



ELEMENTE DE BAZĂ 

 

 

 

 

Buton selector/   

Încărcare  

Lumină de stare 

Buton pornire/ 
oprire și selecție 
moduri 

Microfon  

Slot microSD 

Port micro USB 

Obiectiv  

Port micro HDMI 

Buton sus / redare 

Difuzor  

Buton jos / Wi-Fi 

Ecran 



 

 

CARCASĂ IMPERMEABILĂ 

 

 

 

  

Închizătoare capac 
compartiment baterii 

Capac compartiment baterii 

Buton selector  
Închizător  

Buton pornire/oprire și 
selecție moduri 

Buton jos / Wi-Fi 

Buton sus / redare 



ACCESORII  

  

Carcasă 
impermeabilă 

Mânere/ montură 
pe suport 

Montură 1 Montură 2 

Montură 3 Montură 4 Montură 5 Montură 6 

Montură 7 
Clemă 1 Clemă 2 

Monturi pt. cască 

Bandaje  Baterie Cârpă pt. lentile 
Cabluri de 
comunicații 

Capac spate de 
protecție 

Cablu USB Încărcător 



MONTAREA CAMEREI 

Atașați camera la căști sau echipamente sportive. 

 

 



 

  



PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE 

Bunaziua 

Felicitări pentru achiziționarea camerei Evolio iSmart 4K! Prezentul manual de utilizare vă va 

ajuta să învățați elementele de bază în captarea celor mai incredibile momente din viață! 

Pentru pornire (ON): 

Apăsați Butonul de pornire/oprire și selector moduri. 

Pentru oprire (OFF): 

Țineți apăsat Butonul de pornire/oprire și selector moduri. 

 

PREZENTARE GENERALĂ 

Puneți camera în funcțiune (ON) și apăsați repetat Butonul de pornire/oprire și selector de 

moduri pentru a trece ciclic prin modurile și setările camerei. Modurile vor apărea în ordinea 

următoare: 

 

   video    foto  foto în     cadru cu              setări 
        rafală    cadru 
 

 
Înregistrare video 

 Captură o singură fotografie 

 Captură fotografii în rafală 

 Captură serie de fotografii la intervale de timp prestabilite 

 
Reglarea setărilor camerei, a rezoluției și altele 

 

SETĂRI 

 



Apăsați Butonul selector   pentru a intra în meniul de setări. Apăsați repetat Butonul de 

pornire/oprire și selector de moduri pentru a trece ciclic prin opțiuni și apăsați Butonul 

selector /   pentru a selecta opțiunea dorită. Sau folosiți Butonul sus / redare sau Butonul 

jos / Wi-Fi pentru a trece ciclic prin variatele opțiuni. 

Rezoluție video: 4K 10fps, 2,7K 15fps, 1080p 60/30fps, 720p 120/60fps 

Cartelă microSD 4K 10/1080p60 1080p30 720p60 

32 GB 120 min 240 min 320 min 

16 GB 60 min 120 min 160 min 

 

Video în buclă: Off/On (4K și 2,7K nu sunt acceptate) 

Marcare dată și oră: Off/ Data/ Data și ora 

Expunere: +-2,0/+-1,7/+-1,3/+-1,0/+-0,7/+-0,3/0 

Rezoluție foto: 12M/8M/5M/2M 

Foto în rafală: 3 fotografii 

Cadru cu cadru: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s 

Cadru cu cadru continuu: Off/On 

Frecvență de putere: 50Hz/60Hz/Auto 

Limbă: engleză, chineză tradițională / italiană / spaniolă / portugheză / germană / olandeză / 

franceză / cehă / polonă / turcă / rusă / japoneză / coreeană / tailandeză 

Data și ora: LL/ZZ/AA, ZZ/LL/AA sau AA/LL/ZZ 

Indicator sonor:   On/Off, Pornire 1/2/3/niciuna, Bip On/Off, volum 0/1/2/3 

Răsturnat: On/Off 

Economizor de ecran: Off/1 min/3min/5 min 

Economizor de energie: Off/1 min/3min/5 min 

Format: Nu/Da 

Resetare: Nu/Da 

Versiune 

 

 

 



MOD VIDEO 

 

Pentru a înregistra video, verificați dacă camera este în modul Video. Dacă nu apare 

pictograma Video pe ecranul LCD al camerei, apăsați repetat Butonul de pornire/oprire și 

selector de moduri până ce apare pictograma Video. 

Pentru începerea înregistrării: 

Apăsați Butonul selector /  . Camera va emite un semnal sonor și Luminile de stare ale 

camerei se vor aprinde intermitent în timpul înregistrării. 

Pentru oprirea înregistrării: 

Apăsați Butonul selector   . Luminile de stare ale camerei vor înceta să se mai aprindă 

intermitent și camera va emite un semnal sonor pentru a indica încetarea înregistrării. 

Camera se va opri automat din înregistrare la epuizarea bateriei. Materialul video va fi salvat 

înainte de închiderea camerei (OFF). 

 

MOD FOTO 

 

Pentru a face o Fotografie, verificați dacă camera este în modul Photo. Dacă nu apare 

pictograma Photo pe ecranul LCD al camerei, apăsați repetat Butonul de pornire/oprire și 

selector de moduri până ce apare pictograma Photo. 

Pentru o fotografie: 

Apăsați Butonul selector /  . Camera va emite sunetul aferent pentru  ul camerei. 

 

MOD FOTOGRAFII ÎN RAFALĂ 

 

Pentru captarea unei serii de Fotografii în rafală, verificați dacă camera este în modul Burst 

Photo. Dacă nu apare pe ecranul LCD al camerei pictograma Burst Photo, apăsați repetat 

Butonul de pornire/oprire și selector de moduri până ce apare pictograma Burst Photo. 

În modul de Fotografii în rafală, camera face 3 fotografii în 1,5 secunde. 

Pentru a efectua o serie de fotografii în rafală: 



Apăsați Butonul selector   . Camera va emite sunetele aferente pentru  ul camerei. 

 

MOD CADRU CU CADRU 

 

Pentru captura unei serii de imagini Cadru cu cadru, verificați dacă este activ Continuous 

Lapse și dacă camera este în modul Time Lapse. Dacă nu apare pictograma Time Lapse pe 

ecranul LCD al camerei, apăsați repetat Butonul de pornire/oprire și selector de moduri 

până ce apare pictograma Time Lapse. În modul Cadru cu cadru, camera va capta o serie 

de fotografii la intervale de 2, 3, 5, 10, 20, 30 sau 60 secunde. 

Pentru efectuarea unei capturi cadru cu cadru: 

Apăsați Butonul selector /  . Camera va iniția numărătoarea inversă și va emite sunetul 

aferent  ului de cameră la fiecare fotografie făcută. 

 

MODURI RAPIDE 

 Pentru intrarea în meniul de moduri rapide (Quick Modes) 

1. Verificați dacă camera este în modul Cameră. 

2. Țineți apăsat Butonul selector   timp de trei secunde. 

1. Apăsați repetat Butonul de pornire/oprire și selector de moduri pentru a trece ciclic 

prin modurile de funcționare ale camerei. 

2. Apăsați Butonul selector  . 

3. Pentru ieșire, țineți apăsat Butonul selector    timp de trei secunde. 

 

REDARE 

Redarea clipurilor video și a fotografiilor 

Pentru intrarea în meniul de redare:  

1. Verificați dacă camera este în modul Cameră. 

2. Apăsați Butonul sus / redare pentru a intra în meniul de redare (Playback). 



3. Apăsați repetat Butonul de pornire/oprire și selector de moduri pentru a trece ciclic 

prin Video și Photo. 

4. Apăsați Butonul selector   pentru selectarea opțiunii dorite. 

5. Folosiți Butonul sus / redare sau Butonul jos / Wi-Fi pentru a trece ciclic prin 

variatele opțiuni. 

6. Apăsați Butonul selector . 

7. Pentru revenirea în meniul de redare, apăsați Butonul de pornire/oprire și selector 

de moduri. 

8. Pentru ieșire, țineți apăsat două secunde Butonul sus / redare. 

 

SPAȚIU DE STOCARE / CARTELE MICROSD 

Această cameră este compatibilă cu cartele de memorie microSD, microSDHC și 

microSDXC cu o capacitate de 32GB . Trebuie să se folosească o cartelă microSD cu o 

viteză nominală de clasa 10. Recomandăm utilizarea unor cartele de memorie de firmă 

pentru un maxim de încredere la activitățile cu vibrații puternice. 

 

BATERIE  

Încărcarea bateriei 

Pentru încărcarea bateriei: 

1. Conectați camera la un calculator sau la o sursă de alimentare USB. 

2. Lampa de stare pentru încărcare rămâne aprinsă în timp ce se încarcă bateria. 

3. Lampa de stare pentru încărcare se va stinge când bateria va fi încărcată complet. 

 

* Durată de încărcare: 3,5 ore. 

 

APLICAȚII CAMERĂ 

Conectarea la Aplicația Ez iCam (4K și 2,7K nu sunt acceptate) 

Aplicația Ez iCam vă permite să comandați camera de la distanță prin folosirea unui telefon 

inteligent sau a unei tablete. Funcțiile includ comandă completă asupra camerei, 

previzualizare live, redare fotografii, partajarea unui conținut selectat și multe altele. 



1. Descărcați  Aplicația Ez iCam pe telefon sau tabletă de pe Google Play sau Apple 

App Store (în curând). 

2. Apăsați Butonul de pornire/oprire și selector de moduri pentru punerea camerei în 

funcțiune. 

3. Asigurați-vă că camera este în mod Cameră. 

4. Apăsați Butonul jos/ Wi-Fi pentru a activa Wi-Fi*. 

5. În setările de Wi-Fi de pe telefon sau tabletă, conectați-vă la rețeaua denumită 

„ActionCam H9” urmat de o serie de numere. 

6. Introduceți parola „1234567890”. 

7. Deschideți  Aplicația Ez iCam pe telefon sau tabletă. 

* Țineți apăsat Butonul jos / Wi-fi timp de trei secunde pentru a dezactiva Wi-Fi. 

 

Aplicația Ez iCam este compatibilă cu telefoanele inteligente și tabletele enumerate mai jos 

Pentru Apple iOS (în curând) 

* iPhone 5, 5S, 6&6 Plus (iOS 8) 

* iPad Air & Mini (iOS 8) 

Pentru Android: 

* dispozitive Android 4X Quad-core 

 

     Descărcare     Descărcare 
     Android App     Android / iOS 
 

COMPATIBILITATE 

* Compatibilitatea variază în funcție de dispozitiv. Este posibil ca redarea conținuturilor, 

partajarea și accesul la cartela de memorie a camerei să nu fie disponibile pe unele 

dispozitive. 

 



 


