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YS09 Pachet şi Accesorii 
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YS09 Ghid de utlizare al accesoriilor 

 

Imaginea 1: tripod + Conector cu mufă triunghiulară + Gazdă 

Folosit mai ales pentru interiorul locuinţei, tahograf şi înregistrare cadru 

 
Imaginea 2: Tripod + bandaj + suport de cască + silicon anti-alunecare + gazdă + carcasă rezistentă la apă.  

Folosit în principal pentru curse, schi, surf, călătorii şi alte sporturi practicate. 

 

Imaginea 3: Tripod + gazdă + carcasă rezistentă la apă 

Folosit în special pentru filmări subacvatice şi conexiune la wifi cu telefonul pentru a explora lumea subacvatică. 
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Imaginea 4: Suport pentru bicicletă + gazdă + carcasă rezistentă la apă 

Instalată pe cadrul bicicletei, folosit pentru înregistrarea frumuseţii de a merge cu bicicleta. 

 

Imaginea 5: Tripod + silicon anti-alunecare + carcasă rezistentă la apă. 

Instalare în principal pe drone aeriene, pentru înregistrarea de privelişti de 360 grade 

 

Manual de utilizare 

1. Instructiuni de utilizare: 

1. Acesta este un produs de înaltă precizie; vă rugăm să nu-l scăpaţi sau să-l loviţi. 

2. Vă rugăm să nu lăsaţi camera aproape de obiecte cu câmp magnetic puternic, aşa cum este un magnet sau o 

maşină electrică. În plus, vă rugăm să evitaţi aproprierea produsului de obiecte care pot genera o undă radio 

puternică, pentru că un asemenea câmp magnetic puternic poate cauza defectarea produsului sau distrugerea 

imaginii şi a sunetului. 

3. Vă rugăm să nu lăsaţi camera în locuri cu temperaturi înalte sau în lumină solară directă. 

4. Vă rugăm să alegeţi carduri Micro SD de calitate superioară pentru că un card obişnuit nu poate fi garantat pentru 

folosirea regulată. 

5. Vă rugăm să nu lăsaţi cardul Micro SD în cameră sau aproape de locuri cu câmpuri magnetice puternic, pentru a 

evita pierderea datelor de pe cardul Micro SD.  

6. Pe durata procesului de încărcare al bateriei, dacă produsul emite căldură, scoate fum sau emite un miros ieşit din 

comun, vă rugăm să scoateţi din priză pentru a evita incendiul. 
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7. Atunci când încărcaţi bateria, vă rugăm să lăsaţi produsul în locuri la care copiii nu pot ajunge, pentru că cablul de 

alimentare poate cauza împiedicarea lor sau se pot electrocuta. 

8.Vă rugăm să păstraţi produsul în locuri umbrite, uscate şi izolate. 

 

2 . Prezentarea camerei： 

 

 

 

3. Ghid de operare: 

 

Inseraţi cardul Micro SD: 

 

Întâi inseraţi cardul micro SD sau micro SDHS: la fel ca în imagine 

 

 

 

Atenţie: vă rugăm să închideţi camera înainte de a introduce sau de a scoate cardul din aceasta. 

Suportă doar carduri micro SD din clase superioare clasei 6. Vă rugăm să folosiţi TF de mare viteză din clase 

superioare clasei 10 pentru modul video profesional. 
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4. Introducerea sau scoaterea bateriei 

Mişcaţi capacul bateriei în jos şi apoi deschideţi-l. 

Introduceţi bateria în cameră confom semnelor pentru pozitiv şi 

negativ ale bateriei şi respectând direcţia săgeţilor. 

 

Încărcarea bateriei 

Suportă USB-ul PC-ului, mufa standard şi încărcătorul de maşină. 

Pornirea şi oprirea 

Pornirea: apăsaţi lung pe butonul de pornire/mod timp de 3 

secunde, şi modul video va fi deschis. 

Oprirea: apăsaţi lung pe butonul de pornire/mod timp de 3 

secunde, şi modul video va fi închis. 

Modul de economisire energie: operaţiune care nu are 

combinaţie de butoane; camera se va închide automat după 15 

secunde (puteţi modifica timpul până când ecranul se va stinge din 

meniu de setări). Când camera nu este folosită, aceasta se va opri 

după 5 secunde. 

 

 

5. Comutarea modurilor 

Când camera este pornită, apăsaţi butonul de pornire în mod repetitiv, şi camera vă va afişa video / foto / prezentare 

fotografii/ meniul circular al modurilor, în felul următor: 

 

6. Interfaţa video: 

Apăsaţi „ok” pentru a începe înregistrarea; puteţi 

vedea timpul de înregistrare şi modul video pe ecranul 

LCD. 

Apăsaţi din nou „ok” pentru a opri înregistrarea şi 

pentru a salva fişierul. 

Puteţi accesa setările video prin apăsarea pe butonul „ 

în jos”. 

 

7. Interfaţa foto: 
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Puteţi face fotografii prin apăsarea butonului „ok”. 

Puteţi accesa setările fotografiilor prin apăsarea pe 

butonul „în jos”. 

 

8. Fotografie întârziată 

 

 

Camera accesează fotografierea întârziată; apăsaţi tasta 

„ok” pentru a începe înregistrarea; rezoluţia este 

1440p/60fps); în colţul superior din stânga va fi afişată 

pictograma . 

Atunci când reproduceţi (playback), fotografierea 

întârziată este în reproducere lentă. 

Apăsaţi scurt tasta „în jos” pentru a accesa setările pentru 

fotografiile din modul sport. 
 

 

9. Setări 

Apăsaţi tasta „ok” pentru a accesa Setările, pentru a 

selecta înregistrarea video, pentru a face fotografii, pentru 

a selecta limba, ş.a.m.d: 

 

 

10. Conectaţi camerele PC-ului: 

Selectaţi „U disk mode” pentru a administra datele de pe cardul 

TF. 

Selectaţi „DV mode” pentru a folosi funcţiile camerei PC-ului. 

Selectaţi „charging” pentru încărcarea DV panoramic. 

 

 

1.Ieşirea HDMI: 
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Atunci când camera este pornită, folosiţi linia HDMI (opţional), conectaţi HD DV (HDTV); aşa puteţi reproduce 

înregistrarea video la TV. 

2. Becul pentru WIFI (albastru) 

Atunci când porniți WIFI-ul, becul este albastru. 

Atunci când WIFI-ul este conectat, becul albastru va pâlpâi; 

Atunci când opriţi WIFI-ul, becul albastru se va stinge. 

3. Becul de încărcare (roşu) 

Atunci cân porniţi camera, becul roşu va pâlpâi de 3 ori; 

Atunci când se încarcă, becul roşu este aprins; 

Atunci când încărcarea este completă, becul roşu se va stinge. 

Instrucţiuni legate de butoane 

Butonul de pornire 

Continuaţi să apăsaţi pe butonul de pornire 3 secunde pentru a porni camera; pentru a opri camera apăsaţi 3 secunde 

acelaşi buton; 

Atunci când camera este pornită, apăsaţi butonul de pornire pentru a accesa pagina „Recording, Photography, Slow 

motion, Settings” (=Înregistrare, Fotografiere, Mişcare întârziată, Setări) 

În pagina de setare a funcţiilor, apăsaţi butonul de pornire pentru a părăsi pagina. 

Butonul OK 

În pagina „Recording, Photography, Slow motion, Settings” (=Înregistrare, Fotografiere, Mişcare întârziată, Setări) 

apăsaţi butonul „OK” pentru a alege funcţia pentru setare. 

Butonul WIFI/”în sus” 

În pagina Setări, apăsaţi butonul „în sus” pentru a merge în sus pe această pagină; 

În pagina „Recording, Photography, Slow motion, Settings” (=Înregistrare, Fotografiere, Mişcare întârziată, Setări) 

apăsaţi butonul „în sus” pentru a porni sau opri WIFI-ul. 

Butoul „în jos” 

Pe pagina „Recording, Photography, Slow motion, Settings” (=Înregistrare, Fotografiere, Mişcare întârziată, Setări) 

apăsaţi butonul „în jos” pentru a accesa pagina de Setări. 

Pe pagina Setări, apăsaţi butonul „în jos” pentru a merge în jos pe pagină. 

Aplicaţia de conectare la WIFI 

Vă rugăm să descărcaţi aplicaţia pentru WIFI din magazinele IOS şi Android înainte de a conecta la WIFI. 
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Notă: 

Pentru sistemul de operare Android al telefoanelor de tipul smartphone, vă rugăm să căutaţi „XDV360” în Google 

Play, descărcaţi şi instalaţi această Aplicaţie pe smartphone-ul d-voastră; Pentru sistemele de operare IOS, vă rugăm 

să căutaţi „VDX360” în Apple Store, descărcaţi şi instalaţi corespunzător. 

Cum să conectaţi Aplicaţia WIFI 

1. Porniţi camera, apăsaţi butonul WIFI/”în sus” până când semnul de WIFI apare pe ecran; lumina indicatoare 

pentru WIFI va lumina intermitent în acelaşi timp. 

2. Porniţi funcţia WIFI la smartphone, alegeţi WIFI SSID „X6000000-XXXX” şi conectaţi (parolă: 12345678); 

3. Deschideţi Aplicaţia WDV360; puteţi sincroniza înregistrarea video în timp ce înregistraţi cu camera; de 

asemenea, puteţi Înregistra, Fotografia, Afişa, Descărca, Şterge, Distribui (Recording, Make Photography, Display,  

Download, Delete, Share) către alte site-uri înregistrarea video sau fotografia; 

 

4, Aplicaţia WIFI Codul QC 

Scanaţi acest cod QC pentru a descărca aplicaţia WIFI 

NOTĂ: căutaţi „XDV360”, descărcaţi şi instalaţi în piaţa de software a Apple sau piaţa 

Google. 

 

11. Specificaţiile produsului: 

Platformă ARM@Cortex-A7 1.2GHZ/H2.64  Codor Video 

Senzor SONY IMX179 

Rezoluţie Video 

Rezoluţie Video： 

2448×2448 30fps (1:1) 

2048×2048 30fps (1:1) 

1440×1440 60fps (1:1) 

1440×1440 30fps (1:1) 

1072×1072 60fps (1:1) 

1072×1072 30fps (1:1) 

Rezoluţie Foto： 

Rezoluţie Foto： 

16M(4096X4096) (1:1) 

12M（3264*3264) (1:1) 

8M(2880*2880) (1:1) 

5M(2448x2448) (1:1) 

Lentile 220°FOV 

Expunere -3， -2， -1， 0， 1， 2， 3 

Reglarea luminozităţii Automat, însorit, înnorat, incandescent, fluorescent 

Modul camerei Fotografie obişnuită, fotografie normală, fotografie automată, fotografie cu traiectorie 

Modul video Înregistrare video normală, Buclă (loop) video, Space lapse (Cadre spaţiale succesive) 

APP Show Mode (Aplicaţie mod de 

afişare) 

Pătrat, rotund, semicircular, margine interioară, half-half (imagini divizate) 

360° Panoramic, VR 

Slow Motion (cu încetinitorul) 2448P 30fps 

Ecran  0.96"Matrix Screen LCD (ecran matrice) 

La distanţă (remote) Memorie 2.4G Remote (=la distanţă)（Opţional） 
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Format imagine JPEG 

Format video MP4 

Frecvenţa sursei de lumină H.264 

Conexiuni Micro USB2.0, HDMI 

Microfoane incorporate 

Difuzor 1w încorporat 8 ohms 1w 

Capacitatea bateriei 1100MAH (baterie detaşabilă) 

Timp de înregistrare 1440P/ Aproximativ 120 minute 

Interfaţa fixă Standardul international: racordul filetat standard 1/4 inch 

Timpul de încărcare Aprox.2-3 ore 

WIFI 802.11b/g/n, 2.4G 

Limbă 

Engleză, Chineză simplificată, Chineză tradiţională, 

Coreană, Rusă, Franceză, Germană, Italiană, 

Spaniolă, Portugheză, Japoneză 

Sistem de operare Windows XP/7/8.1/10/Vista şi Mac 10.5 sau Variante superioare 

Dimensiuni 55.8mm*44.8mm*52.6mm 

Greutate 75g (camera),    145g (inclusive baterie şi card de memorie, Carcasă rezistentă la apă) 

Temperatura de funcţionare -10℃～+55℃ 

Temperatura de depozitare -20℃～+70℃ 

Uniditatea relativă 5% ～ 95%（fără îngheţ） 

Nivel de rezistenţă la apă Rezistent până la o adâncime de 30M sub apă 

Accesorii 

Pachet, Carcasă rezistentă la apă, Manualul utilizatorilor 

Baterie, Conector cu mufă triunghiulară, Bandaj 

Suport pentru bicicletă, Silicon anti-alunecare, Micro USB 

Cablu, Cârpă, Suport pentru cască, Tripod; 

Telecomandă RF (opţional), cablu HDMI (opţional), Încărcător pentru maşină (opţional), brat 

pentru maşină (opţional) 

Aplicaţie 
Sporturi de exterior, Mersul cu bicicleta, Şofat, performanţe aeriene, performanţe terestre, 

oglindă VR, etc. 

 

13. Depanare: 

1. Dacă închiderea produsului este cauzată de funcţionarea improprie a produsului: 

Reinstalând bateria detaşabilă, produsul poate fi readus la normal. 

2. Card Micro SD cu o memorie maxima de 64G. Selectaţi cardul cu brandul Micro SD, cumpăraţi-l după ce 

rezultatul testării este OK. Formataţi-l la un computer. Utilizarea cardului prin modul neutru nu poate garanta 

funcţionarea corespunzătoare.  

3. Ce sunt buclele spaţiale? Prin setarea fotografierii la unui anumit interval de timp, a aceleiaşi panorame sau a 

aceluiaşi obiect, cu o anumită frecvenţă automată pentru o fotografiere de lungă durată, se obţine un cadru care este 

format dintr-o combinaţie de mii de fotografii ale unui cadru continuu. 

Pentru asistență clienți, vă rugăm contactați-ne pe adresa suport@evolio.ro 
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Declaratie de conformitate 

 

Televoice Grup S.R.L., cu sediul în București, strada Grigore Cobalcescu, nr. 39, Sector 1, București, RO15005294, 

J40/11378/2002, declarăm pe propria răspundere că produsul Evolio iSmart 360 , comercializat în România sub: 

Marca: Evolio;  

Model: iSmart 360;  

Nume comercial: camera de actiune 360; 

Ca echipamentele electrice si electronice puse pe piata de compania noastra respecta prevederile urmatoarelor acte 

normative: Hotararea nr. 1022/2002, H.G. 497/2003 (privind compatibilitatea electromagnetica), H.G. 457/2003, 

modificata prin Hotararea1514/2003 (privind asigurarea securitatii utilizatorului de echipamente electrice de joasa 

tensiune) precum si toate actele normative incidente, H.G. 992/2005 (privind limitarea utilizarii substantelor 

periculoase), H.G. 448/2005 (privind prevenirea producerii de deseuri de echipamente electrice si electronice) si 

Directivele UE 2002/95/CE, 1999/5/EC. 

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde, mentionate in anexa II a H.G. 88/2003: EN 62479:2010, 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328. Toate 

documentele justificative ale evaluarilor primite de la producator, sunt depozitate la sediul companiei noastre. 

Produsul are aplicat marcajul CE. 

Garantia produselor se asigura in conformitate cu O.G. 21/1992, Legea 449/2003, 

Legea 296/2004 si O.U.G 174/2008, privind protectia consumatorului.     

                       

                                                                                                                           Liviu Nistoran                                                                                                                                

 

 

 

 

 


