
ACTION CAMERA 
iSMART 4K Ultra

Ecran frontal

Microfon
Carcasă

impermeabilă
Sistem de montare

bară/ stâlp

Atașați camera la căști, accesorii și echipamente.

Suport 1 Suport 2

Suport 3

Suport 7

Benzi velcro

Adezivi Cablu USB

Baterie Laveta pentru
lentile

Curele

Prindere 1 Prindere 2
Sistem montare 

casca

Suport 4 Suport 5 Suport 6

Port micro SD
Port micro HDMI

Port micro USB

Buton declanşare/ selecţie

Buton WiFi

Video

Video TL

Foto

Video               Înregistrează video
4K 25 FPS (EIS) 1080p 60FPS (EIS) 30 fps (EIS)
Rezolutie Video

Video TL          Înregistrează video time lapse

Foto                Face o singură fotografie

Card MicroSD 4K25(EIS) 2.7K60(EIS) 1080p60(EIS) 1080p30(EIS)

32GB 80 min 120 min 60 min 120 min

64GB 160 min 240 min 120 min 240 min

Redare foto și video

Setări              Ajustarea setărilor camerei

Rafală             Înregistrează o serie de fotografii

Time Lapse    Efectuează o serie de de fotografii
                        intr-un interval de timp dat

Rafală Time Lapse Redare

Ecran

Buton pornire/Mod

NOŢIUNI DE BAZĂ

PENTRU ÎNCEPUT

PENTRU ÎNCEPUT SETĂRI

ACCESORII CAMERĂ MONTAJ

Bună ziua,
Felicitări pentru noua dumneavoastră cameră! 
Acest manual de utilizare vă va ajuta să aflați 
elementele de bază pentru a surprinde cele mai 
incredibile momente ale vieții!

Pornire:
Apăsați butonul Pornire/Mod.

Oprire:
Tineți apăsat butonul Pornire/Mod.

Porniţi camera şi apăsaţi în mod repetat butonul 
Pornire/Mod pentru a trece prin toate modurile şi 
setările camerei. Modurile vor apărea în 
următoarea ordine: Apăsați butonul Declanşare/Selecţie pentru a intra în 

meniul setări. Apăsați repetat butonul Pornire/Mod 
pentru a trece prin opțiuni și apăsați butonul 
Declanşare/Selecţie pentru a alege opțiunea.Pentru a 
reveni în ecranul precedent apasați butonul WiFi. 

Rezoluţie foto: 14M
Interval Video: 1 min/5 min
Video Loop: Oprit/Pornit (fără 4K & 2.7K)
Datare: Oprit / Data/ Data & Ora
Expunere: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Rafală: 3 Foto/1s, 7 Foto/2s, 15 Foto/4s, 30 Foto/8s
Interval Foto TL: 3s/5s/10s/30s/60s
TL Foto: Oprit/Pornit
Rezoluție Video TL: 4K30/2.7K30
Interval video TL:.5s/1s/2s/3s/4s/5s/10s/15s
                                      20s/30s/60s
TL Video: Oprit/Pornit
_____________________________________________
*TL (Time Lapse)



BATERIE

APLICAȚIE

DESCĂRCARE APLICAȚIE ȘI COMPATIBILITATE

SETARE DATĂ/ORĂ

STOCARE / CARD MICRO SD

MOD VIDEO

Foto (14M) Time Lapse

Rafală foto

MOD FOTO MOD TIME LAPSE

MOD RAFALĂ

REDARE

Frecvență: 50Hz/60Hz/Auto
Limbă:  

Engleză/Română/Chineză/Italină/Spaniolă/Portug
heză/Germnă/Olandeză/ 
Franceză/Cehă/Poloneză/Turcă/Rusă/Japoneză/C
oreană/Tailandeză/Chineză 
simplificată/Finlandeză/Daneză/Suedeză/Norvegi
ană/Maghiară/Slovacă/Greacă

Dată & Oră: LL/ZZ/AA, ZZ/LL/AA, AA/LL/ZZ
Sonor: Obturator Pornit/Oprit, Start 1/2/3/Oprit, Beep    
               Pornit/Oprit, Volum 0/1/2/3  
Screen Saver: Oprit/1 min/3 min/5 min
Economie energie: Oprit / 1 / 3 / 5 min
Formatare: Nu/Da
Resetare: Nu/Da
Versiune

          Video
Pentru înregistrare Video verificați dacă camera este în 
mod Video. În cazul în care pe ecranul LCD nu apare 
simbolul Video, apăsați butonul Pornire/Mod repetat 
pâna când aceasta apare.

Înregistrare:
Apăsați butonul Declanșare/Selecție. Camera va emite 
un beep și va începe înregistrarea.

Oprire înregistrare:
Apăsați butonul Declanșare/Selecție. Camera va emite 
un beep pentru a indica faptul că înregistrarea s-a 
oprit. Camera oprește automat înregistrarea în 
momentul în care bateria se consumă. Fișierul Video 
va fi salvat automat înaintea închiderii camerei. 

Pentru fotografii verificați dacă camera este în mod 
Foto. În cazul în care pe ecranul LCD nu apare 
simbolul Foto, apăsați butonul Pornire/Mod repetat 
pâna când aceasta apare.

Fotografierea:
Apăsați butonul Declanșare/Selecție. Camera va 
emite un semnal sonor.

Pentru înregistrare Time Lapse verificați dacă modul 
Continuu este pornit și camera este în mod Time 
Lapse. În cazul în care pe ecranul LCD nu apare 
simbolul Time Lapse, apăsați butonul Pornire/Mod 
repetat pâna când aceasta apare. În modul Time Lapse, 
camera efectuează serii de fotografii la intervale de 
3,5,10,20,30 sau 60 de secunde.

Pentru fotografii Time Lapse:
Apăsați butonul Declanșare/Selecție. Camera va emite 
un semnal sonor de fiecare dată când o fotografie este 
efectuată.

Redare fișiere Video si Foto
Accesare meniu Redare:
1、Apăsați butonul Pornire/Mod pentru a selecta 
modul Video sau Foto.
2、Apăsați butonul Declanșare/Selecție pentru a intra 
în meniu Redare.

Pentru fotografii in rafală verificați dacă camera este 
în mod Rafală. În cazul în care pe ecranul LCD nu 
apare simbolul Rafală foto, apăsați butonul 
Pornire/Mod repetat pâna când aceasta apare. În 
modul Rafală, camera efectuează 3 fotografii/1 sec, 7 
fotografii/2 sec, 15 fotografii/4 sec sau 30 
fotografii/87 sec.

Fotografii succesive în rafală:
Apăsați butonul Declanșare/Selecție. Camera va 
emite un semnal sonor.

3、Utilizați butonul Pornire/Mod pentru a trece prin toate 
opțiunile
4、Apăsați butonul Declanșare/Selecție.
5、Pentru a reveni la meniul Redare, apăsați butonul WiFi.

Compatibilitatea variază în funcție de 
dispozitiv. Redarea conținutului, 
share-uirea și accesul la cardul de 
memorie al camerei ar putea sa nu fie 
posibilă pe anumite dispozitive.

Camera preia automat data si ora în momentul conectarii 
la aplicația i“Ez iCam" . În cazul în care bateria a fost 
deconectată, va trebui sa setați din nou data și ora 
(automat sau manual). 

Camera este compatibilă cu microSDXC cu capacități de 
32GB și 64GB. Asigurați-vă că utilizați carduri microSDXC 
cu viteză cel puțin U3(90MB/s) și să formatați cardul 
înainte de prima utilizare. Cardurile pot fi formatate si 
FAT32 (32 GB) sau exFAT (64GB) utilizând un PC sau Mac.

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul USB 1.5A și cablul USB
*Timp de încarcare: 3 ore
*Înregistrarea sau fotografierea nu sunt posibile pe 
parcusrul încărcării. 

Conectarea la “Ez iCam" 

Aplicația “Ez iCam"  vă permite să aveți controlul camerei 
de la distanță folosind un smartphone sau o tabletă. 
Caracteristicile aplicației includ control deplin al camerei, 
previzualizare live, redare foto, share-uirea de conținut și 
altele.

1. Descărcați aplicația “Ez iCam App" pe smartphone sau 
tabletă din App Store sau Google Play.
2. Apăsați butonul Pornire/Mod pentru a porni camera.
3. Asigurați-vă că aceasta este setată pe Moduri Cameră.
4. Apăsați butonul Wi-Fi pentru a porni funcția Wi-Fi*.
5. Din setările Wi-Fi ale smartphone-ului sau tabletei, 
conectați-vă la rețeaua numită “ICAM-V8s" urmată de 
un șir de numere.
6. Introduceți parola: “1234567890".
7. Deschideți aplicația “Ez iCam"  de pe smartphone sau 
tabletă.

*Apăsați butonul WiFi timp de 3 secunde pentru a opri 
funcția WiFi.

Aplicația “Ez iCam"  este compatibilă cu 
smartphone-urile și tabletele menționate mai jos.
Pentru Apple iOS:
* iPhone 6/6s/7 (Plus) (iOS 10)
* iPad Air & Mini (iOS 10) 
Pentru Android:
*Android 4X Quad-core
(Android 4.4 și mai nou)

Str. Grigore Cobalcescu, nr. 39                                          Tel:  +40 21 300 2003,  Sector 
1, Bucuresti,  ROMANIA        Fax: +40 21 300 2005
RO 15005294                                                                                     www.televoice.ro
J40/11378/2002
    

Declarație 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 4K Ultra , comercializat în România sub:
 
Marca: Evolio; 
Model: iSmart 4K Ultra

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    


