
1 
 

 

4K F60R  
ULTRA HD ACTION CAM 
Ръководство за употреба 
ВНИМАНИЕ 

1.  Не изпускайте или удрайте камерата си! 

2. Дръжте я далеч от  влага, химикали и други вещества които могат 

да и навредят.  

 

3.  Препоръчваме Ви да използвате катри с памет клас 8 или по-висок. 

4.  Не дръжте камерата и картата с памет до магнити. 

5.  Не дръжте камерата до нагреватели или огън! 

6.  Съхранявайте камерата на сухо и хладно място без пряко излагане 

на слънчева светлина. 

7. Камерата трябва да се зарежда от компютър. 

8.  При използването на камерата под вода моля сложете 

водоустойчивия кейс. 

9.  След използването на камерата под вода я избършете и изшушете 

преди да я извадите от кейса. 

10. След използването на камерата под вода, трябва да отворите кейса 

за да не се появи конденз. 

11. Времето за запис зависи от резолюцията на която снимате и 

големината на картата с памет. 

12. Живота на батерията зависи от резолюцията на снимане. 
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Индикатор  
 
За работа

 

 

 

 

 Micro SD карта с памет 

Забележка: При използване на чисто нова карта с памет я форматирайте предварително през компютър. 

Препоръчваме използването на качествени карти с памет за най-добро изображение. 

Максимална големина на картата до 64GB (Клас 8 или по-добра) 

Поставяне и махане на батерията 

A.  Отворете капака на батерията 

B.  Поставяне: Вкарайте и натиснете батерията докато влезе докрай. 

C. Махане: Издърпайте батерията. 

Зареждане 

A. Може да зареждате батерията по всяко време през компютър. 

B.  Може да я зареждате и от кола с зарядно до 1А. 

C.  Камерата може да работи докато се зарежда. 

D.  Камерата може да се зарежда и в изключено състояние! 

Включване/Изключване 

 Натиснете и задръжте бутона “MODE” на камерата за 3 секунди 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индикатор за 

зареждане 

Екран 

Стрелка надолу 

Говорител 

Стрелка нагоре/WiFi 

Индикатор за запис 
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 Сманя на режима 
Видео режим 

При първоначално включване камерата е в режим видео. С еднократно натискане на бутон „О“ който се 

намира от горната страна на камерата започва видео запис. С повторно натискане записа спира. 

Режим снимки 

При настискане на бутон „MODE“ веднъж, се преминава в режим снимки. С еднократно натискане на бутон 

„О“ се прави снимка. 

Режим възпроизвеждане 

При натискане на бутон „MODE” 2 пъти, камерата преминава в режим възпроизвеждане на снимки и видеа. 

Меню НАСТРОЙКИ 

При натискане на бутон „MODE“ 3 пъти, камерата преминава в режим настройки. 

 С бутоните от дясната страна, стрелка нагоре и на долу се придвижва в менюто. С бутон „О“ се 

потвърждава. 

НАСТРОЙКИ: 

1. Resolution – Избира се видео резолюция 

2. Cyclic record – За правене на цикличен запис през определено време 

3. Quality – Избира се качество на снимките 

4. Self timer – Време през което да се прави автоматично снимка 

5. Continius shooting – Продължително снимане 

6.  Motion detection – Запис при движение 

7. White balance – коригиране на баланса на белия цвят 

8. Exposure – Коригиране на експозицията 

9. Auto power off – Автоматично изключване на камерата след време 

10. Beep sound – Издаване на звук при натискане на бутон 

11. Date stamp – Изписване на дата и час върху снимките и видеата 

12. Date/Time – Сверяване на час/дата 

13. Language – Избор на език на камерата 

14. Screen rotation – Завъртане на екрана 

15. LCD Brightness – Изключване на дисплея с цел пестене на енергия 

16. Lock one/Unlock one – Заключване/ отключване на файл 

17.  Default settings – Възстановяване на заводски настройки 

18. Format – Форматиране на картата с памет 

19. Version – Проверка на версията на софтуера 

20. App download – QR код за изтегляне на приложението за смартфон. 
 
Работа с WiFi: 
Включване/Изключване 
Чрез задържане на бутон „стрелка нагоре“  за 3 секунди се активира WiFi мрежата като на екрана 
се показват данните за нея. 
При веднъж активирана WiFi  с задържане на същия бутон се деактивира мрежата. 
След свързване на смартфона с камерата посредством WiFi, като включите приложението ще се 
появи картина от камерата на екрана. 
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