
 

 
MANUAL DE UTILIZARE 
Model: RideX 
Cameră video auto 
Caracteristicile descrise în acest manual de utilizare pot fi 
subiectul unor modificări fără notificare prealabilă 

 

Vă facem cunoștință cu noua cameră auto Smailo! 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Păstrați documentul fiscal emis la 
achiziție. Pentru service sau garanție a produsului Smailo va trebui să furnizați o copie a 
documentului fiscal emis la achiziționarea produsului. Înregistrarea nu este necesară 
pentru oferirea garanției produsului. 
Acest ghid de utilizare are toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă bucura de 
toate opțiunile oferite de produsul dumneavoastră.  
 



 
 
Vă rugam să citiți instrucțiunile de siguranță de la pagina 5 înainte de a instala 
dispozitivul. Înainte de a utiliza camera de bord, vă recomandăm să introduceți un card 
SD compatibil și formatat în prealabil în slotul pentru card. 
 
 
 
 
 
 
Conținut cutie: 
Camera de bord; 
Suport ventuză pentru montare pe parbriz; 
Încărcător auto; 
Manual de utilizare. 
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1.1. Prezentare generală a camerei dvs. de bord 

 

 

1. Butonul pornire-oprire/OK 
- selecteaza/deschide o anumita optiune 
- la apasare scurta in timpul inregistrarii unui fisier video porneste sau opreste 
inregistrarea 
2. Butonul Mod Video/Foto/Redare 
- comuta intre modurile de utilizare a camerei 
3. Butonul Sageata SUS 
- permite navigarea in meniu si revenirea la fisierul anterior in mod Redare 
- permite derularea inapoi a inregistrarii in timpul redarii unui fisier video 
- zoom in (micsoreaza/apropie imaginea , in functie de meniul in care se foloseste) 
4. Butonul Săgeata JOS 
- permite navigarea in meniu si trecerea la fisierul urmator in mod Redare 
- permite derularea inainte a inregistrarii in timpul redarii unui fisier video 
- zoom out(mareste/departeaza imaginea , in functie de meniul in care se foloseste) 
5. Butonul Meniu  
- permite accesarea setarilor corespunzatoare modului de lucru curent (o filmare trebuie 
oprita prin apasarea butonului OK pentru a putea accesa setarile Mod Video 
6. Adaptor card micro SD 
7. Conector mufa MicroUSB  



- conectati aici incarcatorul auto original furnizat in pachet sau un cablu de date 
compatibil (nefurnizat). 
8. Prindere suport parbriz 
- glisati suportul cu ventuză pentru montare pe parbriz in acest canal 
 
1.2. Instructiuni de siguranta 

AVERTIZARE 

• Nu instalați dispozitivul în zona de operare a airbag-ului șoferului sau al pasagerului. 

Vă rugăm să citiți manualul de service al mașinii dvs. pentru detalii cu privire la aria de 

acționare a airbagurilor mașinii. 

• Nu modificați niciodată modurile, setările și nu programați dispozitivul în timp ce 

mașina este în mișcare. 

• Asigurați-vă că dispozitivul și cablul de alimentare sunt instalate conform 

instrucțiunilor și nu obstrucționează vederea conducătorului auto și de asemenea nu 

împiedică operarea comenzilor de conducere. 

Înainte de a utiliza camera de bord este necesară verificarea legislației privind utilizarea 

camerelor de bord. În unele jurisdicții, camera de bord poate fi considerată o invazie a 

vieții private. 

În plus, montarea camerei de bord pe parbriz ar putea fi reglementată prin lege în 

unele ţări. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă se încadrează în una 

dintre situațiile menționate înainte de a utiliza camera de bord. Nu ne asumăm 

responsabilitatea pentru utilizarea greșită sau ilegală a camerelor de bord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Noțiuni de bază 
2.1. Instalarea dispozitivului 

 

 

În imaginea de mai sus puteți vizualiza o mașină cu volan pe stânga. Pentru 

autovehicule cu volan pe dreapta, va recomandam sa pozitionati cablul in consecinta, 

simetric. 

• Instalați aparatul în zona oglinzii retrovizoare și în zona de curățare a ștergătoarelor 

pentru a obține cea mai clară vizibilitate. 

• Dispozitivul dvs. este dotat cu un cablu de alimentare. Poziționați cablul de alimentare 

astfel încât să nu interfereze cu vederea șoferului. Utilizați cleme (speciale pentru cablu) 

pentru a fixa cablul de alimentare dacă este necesar (nu sunt incluse in pachet). 

• Plasați mai întâi suportul pentru parbriz in dispozitiv. Presati ventuza montantului pe 

parbriz și apăsați maneta pentru blocare. Asigurați-vă că ventuza este atașata corect pe 

parbriz. 

• Când utilizați camera de bord în mașină, vă recomandăm să folosiți întotdeauna 

adaptorul auto pentru brichetă, pentru a menține nivelul bateriei. Unitatea nu este 

proiectată să funcționeze pe baterie, iar acumulatorul este recomandat numai în scopuri 

de rezervă. 

 

 



2.2. Prima utilizare 

1. Este necesar să formatați cardul SD atunci când îl utilizați pentru prima data. Înainte 

de introducerea în cameră, cardul se formatează în format FAT 32, apoi prin intermediul 

camerei. Recomandăm utilizarea unui card exclusiv pentru acest dispozitiv. 

2. Introduceți un card micro SD (nu este furnizat) în slotul pentru card SD. Camera dvs. 

de bord acceptă carduri SD cu o capacitate de până la 32 GB (clasa 10). Pot exista 

incompatibilităţi cu anumite tipuri de carduri existente la vânzare, recomandam astfel sa 

se evite folosirea cardurile ULTRA (UHS-I/II/III) sau EXTREME, carduri cu o viteza mare 

de scriere pe care aparatul Smailo nu le suporta in prezent si unele carduri compatibile 

care au depasit 500 de cicluri de rescriere. In momentul in care se foloseste un astfel 

de card, la un moment dat, camera nu mai poate rescrie informatia si in final camera se 

blocheaza. 

3. Camera dvs. de bord va porni întotdeauna și va începe înregistrarea automată în 

buclă imediat ce este conectată la o sursă de alimentare (atat timp cat nu au fost 

modificate setarile implicite). Dupa pornirea motorului vehiculului dvs. pur și simplu 

conectați camera dvs. de bord la o sursă de alimentare (12V) activa, iar camera de bord 

va începe să înregistreze automat, fără a fi nevoie să vă amintiți să apăsați pe un 

buton. 

4. Puteți să porniţi sau să opriți camera si manual prin apăsarea lunga(2-3 secunde) a 

butonului pornire/oprire. 

5. Ori de câte ori dispozitivul este pornit sau oprit, pe ecranul de pornire va fi afişată 

sigla Smailo. 

3. Utilizarea camerei de bord 

Scopul camerei este înregistrarea continua a drumului. Înregistrați automat și salvați 

orice incidente sau accidente în care s-ar putea să fiţi implicat. Indicatorul (bulina rosie 

pe display) va clipi când înregistrați. 

• Aparatul înregistrează implicit imagini video in fisiere de cate 1 minut. Durata unui 

videoclip poate fi modificată din setări, consultați secţiunea 4.2 Setări video. Camera 

este echipata cu un sensor (senzorul G) care detectează șocurile. De fiecare dată când 

un șoc este detectat, se va salva pe cardul SD fisierul video în timpul căruia s-a produs 

evenimentul, fisier care va fi protejat pentru a nu fi suprascris. Recomandam salvarea si 

stergerea periodica a acestor fisiere pentru a nu bloca scrierea pe cardul de memorie 

utilizat. Sensibilitatea senzorului poate fi schimbată în ecranul de setări video, consultați 

secțiunea 4. 



• Odată ce memoria cardului SD este plină, se vor suprascrie automat cele mai vechi 

înregistrări, care nu fac parte din categoria videoclip eveniment (salvat automat si 

protejat).  

3.1. Moduri de comutare 
Camera dvs. are 3 moduri principale de lucru si anume înregistrare video, fotografie și 
redare fisiere inregistrate. Puteti comuta intre cele 3 moduri de lucru apasand butonul 
Mode . 
Funcția principală și modul implicit de functionare este modul Înregistrare Video. 
În modul de înregistrare video, apăsați butonul OK pentru a porni/opri înregistrarea 
video.  In mod Redare puteti vizualiza/sterge/proteja/deproteja fisierele salvate . 
IMPORTANT! 
Șoferul nu trebuie să comute niciodată modurile în timp ce mașina se află în mișcare 

3.2. Modul Stocare Masiva/Camera PC  

In mod  Stocare Masiva puteti accesa si manageria fisierele salvate pe cardul de 

memorie conectand camera la un computer prin intermediul unui cablu de date Micro 

USB (nefurnizat). Camera poate fi folosita si ca si “Camera PC” (instalarea driver se face 

automat, nu este compatibila cu toate versiunile de Windows). La conectarea la un 

computer va fi afisat un ecran albastru de unde se poate alege  intre  “Stocare masiva” 

si “Camera PC”. 

3.3. Modul Inregistrare Video 

Tabelul de mai jos va explica informatiile afisate pe ecran atunci cand camera RideX 

este in mod Inregistrare Video. Anumite iconite/simboluri vor fi afisate doar daca functia 

corespunzatoare este selectata/activata. 



 

 

1.   Data Data curenta. 

2. Ora Ora curenta. 

3. Baterie Indica daca aparatul functioneaza pe baterie sau 
conectat la o sursa de alimentare. 

4.  Card Memorie Indica daca un card de memorie este introdus in 
dispozitiv.  

5.  Rezolutie  Indica rezolutia curenta. 

6.  Durata inregistrare Reprezinta durata actualei inregistrari. 

7. Microfon Apare pe ecran cand inregistrarea audio este activa. 
Acelasi simbol dar taiat de o linie apare daca 
microfonul este dezactivat. 

8.Senzor G Indica sensor G activat. 

9.  Protectie Apare pe ecran doar atunci cand fisierul video a fost 
protejat automat prin activarea senzorului G de catre 
un stimul extern. 

10. Inregistrare Apare pe ecran cand inregistrarea este activata.  

11. Modul de lucru Indica ca aceasta camera este in mod Inregistrare 
Video. 

12. Inregistrare ciclica. Durata inregistrare ciclica. 
 

13. Detectare miscare Indica  functia detectare miscare activa. 

14. Expunere Arata nivelul selectat de expunere 

15. WDR Indica functia WDR active. 



 

3.4. Mod redare 

Daca dispozitivul este in mod Inregistrare Video, apasati Butonul Ok pentru a opri 
filmarea si apoi apasati butonul MOD Video/Redare pentru a comuta in modul Redare. 
Camera va afisa ultimul fisier inregistrat. Puteți să răsfoiți fotografiile și videoclipurile 
utilizând butoanele Sageata SUS și Sageata Jos. Pentru a vizualiza un videoclip stocat, 
navigați până la videoclipul dorit si utilizați butonul OK pentru a reda sau opri 
videoclipul.  
In functie de tipul de fisier ales, informatiile si functiile de pe ecran difera.  
 

 
3.5. Protejare fisier video 
 Trebuie sa fie activat  sensor G, in caz de accident, sau impact puternic fisierul curent 
va  fi protejat. Fisierul protejat va fi salvat pe cardul de memorie pana in momentul in 
care decideti sa-l stergeti. Fisierul nu va fi protejat daca aceasta functie nu este activa. 
Recomandam  salvare periodica a acestor fisiere  protejate si stergerea lor de pe card 
pentru a evita blocarea la scriere a camerei Smailo  in momentul  umplerii cardului Sd 
cu astfel de fisiere. 
 
4. Setări 
IMPORTANT! 
După ieșirea din ecranul cu setări, înregistrarea video nu repornește automat. Apăsați 
butonul OK pentru a începe înregistrarea (doar daca nu este selectata functia 
“Detectare miscare”). 
 
4.1. Setări Generale 
 Pentru a accesa setările generale în timp ce vă aflați în modul video, apăsați butonul 
OK pentru a opri înregistrarea video, apoi apăsați Butonul Meniu de doua ori pentru a 
intra in meniul “Setari”. Pentru fiecare submeniu, apăsați Sageata Sus sau Sageata Jos 
pentru a naviga, OK pentru a confirma și Meniu pentru a reveni sau a anula. 

 
 
 
 

 
                 



 
 
 

               
 
 

Data/Ora Seteaza data si ora. Apasati Sageata 
Sus/Jos pentru a seta fiecare valoare, 
apasati OK pentru a trece la urmatoarea 
valoare ce trebuie setata. 

Pornire automata dezactivata Puteți seta camera sa nu se oprească 
niciodată sau să se oprească după 2/5/10 
minute. 

Limba Selecteaza limba. 

Frecventa Frecventa este setata în mod prestabilit la 
50Hz, se poate seta la 60Hz dacă locuiți 
în SUA. 

Screen Saver  Puteți seta ecranul LCD să nu se 
oprească niciodată sau să se oprească 
după 1/3/5 minute. 

Rotire Imagine Puteți seta ecranul LCD să  fie rotit cu 
180 grade(daca este montat in alta 
pozitie sau este folosita ca si “PC 
camera”) 

Formateaza Formatare card (in format FAT 32). 
Setare prestabilita Resetați dispozitivul la setările din 

fabrică. 
Versiune firmware Versiunea de firmware actuală. 

 
 
 
 



4.2. Setari Video 
 
  Pentru a accesa setările principale în timp ce vă aflați în modul video apăsați butonul 
OK pentru a opri înregistrarea video, apoi apăsați Butonul Meniu o singura data. 
Pentru fiecare submeniu, apăsați Sageata Sus sau Sageata Jos pentru a naviga, OK 
pentru a confirma și Meniu pentru a reveni sau a anula. 
 

 
 

Meniu Descriere 

Rezolutie Puteți seta rezoluția video la 1080FHD 
1920x1080 (24fps) 
720P 1280x720 (30fps), VGA 640x480 
(30fps) 
IMPORTANT! 
Dacă doriți să stocați mai multe fotografii 
sau videoclipuri pe cardul SD, încercați să 
folositi rezolutia mai mica. 

Inregistrare ciclica Alegeți durata implicită pentru fiecare 
filmare: 1 minut/3 minute/5 minute. 
Filmarea ciclica de 1,3 sau 5 minute 
permite rescrierea fisierelor vechi cu 
fisiere noi. Odata ce memoria cardului va 
fi plina   camera va sterge prima filmare 
existenta si va salva ultima filmare. Daca 
dezactivati aceasta optiune, camera se va 
opri in momentul in care  memoria se 
umple. Atentie, activarea functiei 
Detectare Miscare modifica acest mod de 
lucru! 

WDR Functia WDR activa se ocupa de condițiile 
luminoase și întunecate și pote 
îmbunătăți calitatea imaginii. 

Expunere Se foloseste pentru a ajusta nivelul de 
expunere la conditiile de luminozitate 
exterioara. Daca vreti ca imaginea sa fie 
mai intunecata apasati Sageata Jos , 



altfel apasati butonul Sageata Sus , in 
functie de preferintele dvs raportate la 
lumina ambientala existenta 

Detectare miscare Activarea acestei functii  modifica  modul 
de lucru al dispozitivului Smailo. Camera 
(in mod Video- filmare oprita) va incepe 
sa filmeze in momentul detectarii miscarii 
in fata obiectivului (maxim 1 m fata de 
obiectiv) si va filma atat timp cat acest 
stimul persista  sau minim 10 secunde. 
Recomandam activarea acestei functii 
doar in lipsa soferului in scopul 
supravegherii stationare a dispozitivului. 
Aceasta functie necesita alimentare 
permanenta a camerei Smailo si 
pastrarea ei pornita. 

Audio Activează sau dezactivează sunetul pe 
filmare. 

Afisaj data Activarea sau dezactivarea afisarii datei 
pe videoclipurile sau pozele efectuate. 

Senzor G Activare sensor G si setarea nivelului. 
Sunet taste Activează sau dezactivează sunetele de 

taste. 
Setare nr inmatriculare Setare numar personal de 

inmatriculare, acesta va fi afisat pe 
filmare. Se folosesc butoanele Sus/Jos 
pentru schimbarea simbolului si 
butonul Mode pentru a alege intre 
optiunile afisate 

IMPORTANT! 
Modificarea setărilor calității și rezoluției video la o valoare mai mică ar putea reduce 
cantitatea de detalii pe care le puteți vedea pe videoclipurile salvate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 Setari in mod redare 
 

 

 
 
 
 

Apăsați butonul Meniu pentru a accesa setările de redare în timpul redării. Pentru 
fiecare submeniu, apăsați Sageata Sus/Jos pentru a naviga, OK pentru a confirma și 
Meniu pentru a reveni sau a anula. 
 

Meniu Descriere 

Stergere Utilizați această opțiune pentru a șterge 
fisierele stocate pe cardul SD. Puteți 
alege între ștergerea fișierului curent pe 
care îl vizionați în prezent sau a tuturor 
fișierelor de pe cardul SD. 
IMPORTANT! 
Nu puteți recupera un fisier care a fost 
șters anterior. 

Protejare Utilizați această opțiune pentru a bloca 
fisierele stocate pe cardul SD, astfel încât 
acestea să nu poată fi șterse. 
Utilizați aceeași opțiune pentru a debloca 
fotografiile sau videoclipurile blocate 
anterior. 
Puteți alege între blocarea fișierului 
curent, deblocarea fișierului curent si 
blocarea sau deblocarea tuturor fișierelor.  

Volum  

 
 
 
 
 



4.4 Setari in mod fotografie 
 Pentru a accesa setările principale în timp ce vă aflați în modul Fotografie  apăsați 
Butonul Mode o singura data. 
Pentru fiecare submeniu, apăsați Sageata Sus sau Sageata Jos pentru a naviga, OK 
pentru a confirma și Meniu pentru a reveni sau a anula. 
 

  
 

Meniu Descriere 

Mod captura Se poate selecta intre cele 4 moduri 
disponibile. 

Rezolutie Selectati rezolutia dorita pentru imagine. 

Secventa Pornit/Oprit 

Calitate Buna/Normala/Exonomic 

Claritate Puternic/Normal/Mediu 
Balans alb Recomandam sa folositi optiunea Auto 

pentru ajustarea automata a acestui 
parametru in functie de lumina 
ambientala. Puteti selecta si manual una 
din celelalte optiuni 
Innorat/Zi/Incandescent/Auto 

Culoare  Moduri de culoare pentru imagine 
Expunere   Se foloseste pentru a ajusta nivelul de 

expunere la conditiile de luminozitate 
exterioara. Daca vreti ca imaginea sa fie 
mai intunecata apasati Sageata Jos , 
altfel apasati butonul Sageata Sus , in 
functie de preferintele dvs raportate la 
lumina ambientala existenta. 

ISO Factorul de expunere 
Stabilizator imagine Pornit/Oprit 
Previzualizare Oprit, 2/5 sec Afiseaza pentru 2sau 5 

secunde poza facuta in cazul activarii 
ei 

Afisaj data Oprit/Data/Data-ora 



5. Informatii generale 
 

Dacă produsul dvs. nu funcționează corect, 

1. Citiți acest Ghid al utilizatorului.  

2. Vizitați site-ul nostru web: www.smailo.ro 

3. Contactați Serviciul Clienți la  0730 250 052 

Luni - Vineri de la 9:00 la 18:00  

Email: service@arobs.com 

 

Cum puteți obține service în garanție? 

 

1. GARANTIE SI CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI: 

Art 1. Societatea AROBS Transilvania Software asigura o garantie de 24 luni 
pentru produsul achizitionat care se acorda numai in urmatoarele conditii: 

• prezentarea produsului si a accesoriilor intacte cu carcasa originala, fara urme 
de lovituri, inundari, desfaceri sau reparatii executate de catre personal 
neautorizat 

• prezentarea garantiei in original, insotita de dovada achizitionarii produsului 
(factura sau chitanta). 

Produsele vandute la categoria "Resigilate" beneficiaza de o garantie de 12 
luni. 

Art 2. Societatea AROBS Transilvania Software nu isi asuma responsabilitatea 
datelor memorate la terminalele ce necesita rescrierea soft-ului. De aceea va 
rugam sa salvati periodic datele memorate pe terminale. 

Art 3. Garantia isi pierde valabilitatea daca produsul s-a defectat datorita: 

• nerespectarii instructiunilor de instalare, punere in functiune, utilizare, 
intretinere, manipulare, depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste 
produsul 

http://www.smailo.ro/
mailto:service@arobs.com


• greselilor de instalare si intretinere, accidentelor, neglijentei sau neatentiei in 
utilizare 

• incendiilor si calamitatilor naturale 

• umiditatii excesive, apei sau altor lichide care au patruns in aparat, indiferent 
de mijloc, atestate prin urme de lichid, oxizi, rugina etc. 

• caderilor, loviturilor, socurilor, deteriorarilor mecanice sau altor acte de 
violenta vizibile chiar si pe carcasa, antena, acumulator sau incarcator 

• folosirii de acumulatoare sau conectarii la surse de curent neadecvate 

• conectarii accesoriilor nerecomandate de producator si utilizarii de aplicatii 
(software) nerecomandate de producator 

• socurilor termice sau electrice 

Art 4. Aducerea la conformitate a produsului se va face intr-un termen de 
maxim 15 zile calendaristice , in primul rand prin repararea produsului sau prin 
inlocuire in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 

Art 5. Garantia curge de la data vanzarii produsului si se prelungeste cu timpul 
scurs de la data inregistrarii reclamatiei defectiunii aparatului pana la data 
repunerii in functiune a acestuia si notificarii in scris in vederea ridicarii produsului 
sau predarii efective a produsului catre consumator. 

Art 6. Durata medie de utilizare este de 3 ani. 

Art7. Cumparatorului i-a fost probata functionarea corespunzatoare a 
produsului si i s-a explicat modul de utilizare. Cumparatorul a verificat inventarul 
de livrare al produsului inclusiv existenta manualului de utilizare in limba romana 
si a declaratiei de conformitate. Nu fac obiectul garantiei update-ul hartilor 
(clientul fiind informat asupra gradul de detaliere a hartiilor incluse in pachetul 
comercial) precum si update-ul versiunii sistemului de operare al aparatului. 

Art. 8. Conform OUG 34/2014, cumparatorul client persoana fizica care a 
achizitionat produsul la distanta are dreptul de a returna produsele comandate, in 
termen de 14 zile calendaristice, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. 
Singurele costuri care cad in sarcina cumparatorului sunt cheltuielile directe de 
returnare a produselor. Termenul de 14 zile prevazut pentru exercitarea acestui 
drept incepe sa curga de la data primirii produselor de catre cumparator. 



Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost livrate (in 
ambalajul original cu toate accesoriile si documentele care le-au insotit, fara sa 
prezinte modificari fizice, lovituri, zgarieturi etc). 

Art 9. Drepturile consumatorului nu sunt afectate de garantia oferita. 

Garantia se acorda in conformitate cu Lg 449/2003(r) privind vanzarea 
produselor si garantiilor acestora, cu Lg 296/2004 -Codul Consumului in vigoare 
din 1.01.2007 si cu OG 21/1992(r) privind protectia consumatorilor – modificata si 
completata ulterior inclusiv cu legea 476/2006 si OUG 174/2008. 

 

2.Procedura de service  

Se urmeaza pasii: 

• se trimite un e-mail de informare pe adresa de e-mail service@arobs.ro 

• acest e-mail va trebui sa contina: marca produsului, model, serie de 
identificare, defect reclamat, adresa de ridicare a coletului, persoana de 
contact si numar de telefon 

• la adresa specificata se va trimite firma de curierat rapid agreata pentru a 
ridica produsul si a-l aduce in service. 

• coletul va trebui sa contina certificatul de garantie in original, completat si o 
copie dupa bon fiscal / factura de achizitie. Incarcatoarele produselor sunt, de 
asemenea, necesare. 

Termenul de aducere la conformitate este de 15 zile incepand cu data la care 
am fost anuntati de produsul defect. Nu se trimit colete fara a se face instiintare 
catre Unitatea service, deoarece acestea vor fi refuzate ! Nu se trimit colete cu 
alte firma de curierat rapid, cu plata la destinatie, deoarece acestea vor fi 
refuzate! 

Acești termeni și condiții constituie contractul de garanție completă dintre dvs. și 

Arobs Transilvania Software cu privire la produsele sau accesoriile achiziționate de 

dvs. și înlocuiesc orice acord sau reprezentări prealabile, inclusiv reprezentări 

făcute în publicații de literatură sau materiale promoționale emise de Arobs 

Transilvania Software sau reprezentări făcute de orice agent de agent sau 

personalul Arobs Transilvania Software, care s-ar fi putut face în legătură cu 

achiziția respectivă. 



6. Specificații tehnice  

Cameră Unghi larg de 140⁰ 

Ecran LTPS cu diagonală de 
1.5’’ 

Audio Suportă înregistrare și 
redare audio 

Funcția USB 1. Stocare masica 
2. Camera PC 

Rezoluție Video 1080FHD 1920x1080 
(24fps) 
720P 1280x720 (30fps), 
VGA 640x480 (30fps) 

Card de memorie MicroSDHC, clasă 
minim 6, max 32GB (vă 
rugăm consultați 
manualul de utilizare 
pentru detalii) 

Senzor G Disponibil 
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