
Manual de utilizare in limba romana 

Stick cu camera ascunsa U10 

 

Acest produs este o combinatie perfecta intre camera, de inalta rezolutie DV,  si reportofonul foarte 

stabil, ambele incorporate intr-un memory stick. 

Acest stick vine cu functii in plus pe langa stick-ul din vechea generatie, U9, mai exact vine in plus cu 

o camera Full HD, cu functia Night-Vision si capacitate de stocare pana la 32GB. 

 

 

 

 



1. Pornire/oprire 

Apasati lung butonul de pornire, se va aprinde ledul rosu si va vibra. Dupa pornire ledul rosu 

si vibratiile se vor opri. Dispozitivul este acum in modul stand-by. 

2. Fotografiere 

Apasati scurt butonul fotografiere, ledul rosu se va aprinde si dispozitivul va vibra o singura 

data. Fotografia va fi salvata pe cardul de memorie. 

3. Inregistrare 

Apasati lung butonul de pornire, ledul rosu se va aprinde de doua ori si stick-ul va vibra de 

doua ori. Acum sunteti in modul inregistrare. Apasati scurt pe butonul foto, stick-ul va vibra 

de 3 ori si ledul rosu se va aprinide de 3 ori, apoi va ramane pornit. Dispozitivul va salva 

fisierele dupa 15 minute.  

Salvati fisierele in PC daca este necesar. 

4. IR 

Apasati scurt butonul de pornire, functia IR se va porni/opri. 

5. USB 

Folositi portul USB pentru a conecta dispozitivul la calculator. Compiuterul va deschide o 

fereastra aferenta dispozitivului. Se poate deschide fereastra si accesand  “My Computer”. 

Cand conexiunea dintre calculator si dispozitiv este facuta cu success, o sa puteti vedea 

fotografiile si inregistrarile facute.  

Fisierele salvate vor avea denumirea:   Drive/DCIM/100DSCIM. 

6. Functia WEB CAM 

Inainte de toate trebuie sa instalati driver-ul necesar de pe CD-ul  aflat in pachet. 

Apasand butonul CAMERA o sa intrati in modul PC CAMERA, acum puteti folosi stick-ul ca si 

camera WEB. 

7. Incarcare  

Folosind interfata USB a calculatorului conectati dispozitivul. 

Cand dispozitivul este la incarcat, ledul rosu va fi intermittent pana cand bacteria va fi 

incarcata la maxim, atunci ledul rosu se va opri. 

Daca pentru o perioada indelungata, dispozitivul nu a fost folosit asigurati-va ca inainte de 

folosire va fi incarcat. 

 

Temperature de utilizare: 0-40 grade Celsius 

Dispozitivul nu este rezistent la apa. 

Este recomandat sa nu folositi produsul in zone umede. 


