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Introducere    

  Va multumim pentru ca ati achizitionat camera sport Midland XTC-260. Pentru cineva 
care cauta aventura, suntem mandri sa va oferim un produs de baza in inregistrarea 
aventurilor. Un produs usor de utilizat; lentila wide 140⁰ si  cele 2 moduri de inregistrare: 
standard  (L: 640x480 pixeli) si HD (H: 1280x720 pixeli) va ajuta sa filmati in orice conditii la cea 
mai mai buna calitate. Datorita echiparii cu acumulator litiu-ion, timpul de utilizare poate sa 
ajunga pana la 3 ore. Odata conectat la calculator puteti sa incarcati acumulatorul si sa 
descarcati imaginile pentru a le trimite prietenilor. Este atat de simplu! Bucurati-va! 

Coletul contine: 
• Camera sport Midland XTC-260 
• Prindere autoadeziva pe casca de moto 
• Cablu USB 
• Acumulatorul Litiu 900 mAh 
• Carcasa submersibila (waterproof) pentru adancimi de pana la 30m 

Caracteristici tehnice XTC-260  
Mod H Mod L  
30 de cadre pe secunda 60 de cadre pe secunda 
Unghi deschidere 140° Unghi deschidere 140° 
Format imagine 16:9 Format imagine 16:9 
1280 x 720 rezolutie 640 x 480 rezolutie 
Format inregistrare MP4 Format inregistrare MP4 
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Ghid de utilizare 
1. Deschideti compartimentul pentru acumulator si introduceti acumulatorul in locas. 
2. Introduceti cardul micro SD in pozitia corecta si alegeti modul de inregistrare dorit, inchideti 

mai apoi compartimentul. 
3. Impingeti butonul de REC  inainte si inregistrarea va porni in cateva secunde. 
4. Pentru a opri inregistrarea, glisati butonul REC catre inapoi, pentru a porni camera din nou 

trebuie sa  asteptati 5/7 secunde pana cand camera se reseteaza. 
5. Conectati camera la un calculator pentru a descarca inregistrarile. 
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Notiuni de baza in cunoasterea camerei Midland XTC-260 

Acumulatorul  
1. Pentru a introduce acumulatorul, apasati in jos zavorul capacului acumulatorului. Trageti 
capacul acumulatorului inapoi pentru a-l deschide. 
2. Instalati acumulatorul cu litiu cu respectarea directiei corecte. 
3. Inchideti capacul acumulatorului pana face clic. 
 

 

              

*Nota: Cand led-ul acumulatorului  este rosu intermitent , trebuie sa fiti pregatiti pentru a 
incarca acumulatorul, deoarece camera va opri inregistrarea .       

Cardul Micro SD 
1. Apasati dispozitivul de blocare capac acumulator pentru a-l 

deschide. 
2. Introduceti card micro SD, respectand pozitia corecta. 
3. Impingeti capacul  pana ce acesta se blocheaza. 

*Nota: XTC-260 suporta carduri de pana la 32 GB. 

Ingregistrare 
1. Mutand comutatorul REC spre inainte, camera va porni. 
2. Indicatorul acumulatorului se va aprinde. Indicatorul de la cardul SD se va aprinde. 

Indicatorul de inregistrare va incepe sa clipeasca rosu, dupa cateva secunde. Acest lucru 
indica ca XTC 260 inregistreaza. 

3. Pentru a opri inregistrarea, mutati comutatorul REC inapoi in pozitia oprit. 
 
 
 

Indicator de stare 
acumulator 

Semnificatie 

Verde permanent Acumulator 100% incarcat 
Verde imtermitent Acumulator in curs de 

incarcare 
Rosu permanent Acumulator descarcat pe 

jumatate 
Rosu intermitent  Acumulator descarcat 
Fara lumina Acumulator descarcat 

complet 
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Indicator stare SD Card Semnificatie 
Verde 1GB sau mai mult disponibil 
Portocaliu 512 MB pana la 1GB disponibili 
Rosu Mai putin de 512 MB disponibili sau nu are 

card instalat 
Rosu intermitent Nu citeste cardul 
Verde Intermitent Card formatat 

 

Spatiu memorare Mod H Mod L 
1 GB 13 minute 19 minute 
2 GB 26 minute 38 minute 
4 GB 52 minute 76 minute 
8 GB 104 minute 152 minute 

16 GB 208 minute 304 minute 
32 GB 416 minute 608 minute 

 

Nota: Camera imparte in mod automat inregistrarile in fisiere de 2GB. 
Nota: In modul  H necesita un card Micro SD minim clasa 4 pentru inregistrare si redare. 

Moduri de montare camera  
Montare pe sistem Dual Track 
XTC-260 a fost proiectata cu un 

sistem de montaj dublu pe fiecare parte a 
camerei. Acest lucru permite o instalare 
usoara. 

Pentru a monta camera pe sistemul 
Dual Track, glisati camera pe sistemul Dual 
Track cu doua sine de ghidaj, si trageti 
sistemul spre fata camerei.  

Pentru a detasa camera de la 
sistemul Dual Track, apasati butonul de 
eliberare si trageti camera in sensul invers 
cum ati introdus-o.   

Sistemul dual track permite 
montarea facila a cmerei atat pe suportul de 
casca cat si pe cel de ochelari. 

Cand montati camera utilizand acest sistem trebuie sa tineti cont de urmatoarele: 
- Atentie la campul de vizibilitate al camerei, sa cuprinda ceea ce va intereseaza 
- Pozitionati camera cu lentilele spre inainte nu spre cer sau spre pamant 
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Montare camera folosind montura cu filet   
In  partea de jos a camerei XTC-260 este un filet de montare standard, care permite 

camerei sa fie montata pe o casca de protectie sau pe ghidonul bicicletei. 
Pentru a conecta  camera, introduceti surubul de pe montura in filetul de pe camera si rotiti 
camera in sensul acelor de ceasornic pentru a strange surubul. 

La montarea camerei pe ghidonul unei biciclete sau cu ajutorul  curelei  pe casca prin 
orificiile de ventilare, urmati acesti pasi: 

- Atentie la campul de vizibilitate al camerei, sa cuprinda ceea ce va intereseaza 
- Pozitionati camera cu lentilele spre inainte nu spre cer sau spre pamant 

 

 

Sisteme compatibile pentru descarcarea imaginilor:  
• Windows XP SP2 
• Windows Vista 
• Windows 7  
• Macintosh OSX 10.4 sau mai nou 

 
Pentru Windows, va recomandam Windows Media Player 10 sau mai recent.  
Pentru Macintosh va recomandam Quick Time 6.5 sau mai recent. 
Inregistrarile camerei vor fi in format MP4. 

Descarcare inregistrari 
Nu este nevoie de a instala un soft pentru Midland XTC-260. Este un dispozitiv plug and 

play. Urmati instructiunile de mai jos idiferent daca aveti un PC sau un Mac. 

Descarcarea video pe un PC cu sistem de operare Windows 
1. Conectati camera la portul USB utilizand cablul inclus. 
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2. Porniti camera, prin mutarea comutatorului pe pozitia de inregistrare REC. 
3. Camera va fi recunoscuta automat fara necesitatea de instalare vreunui driver. 
4. Sistem de operare: Microsoft. Deschideti "My Computer". Camera va fi listata ca si dispozitiv 
amovibil (removable storage). 
5. Faceti clic pe dispozitiv. 
6. Deschideti directorul DCIM. 
7. Deschideti directorul 100MEDIA. 
8. Toate inregistrarile se vor fi gasi in acest dosar. Clic pentru a vedea inregistrarile. 

Descarcarea video pe un PC cu sistem de operare Mac 
1. Conectati camera la portul USB utilizand cablul inclus. 
2. Porniti camera, prin mutarea comutatorului pe pozitia de inregistrare REC. 
3. Camera va fi recunoscuta automat fara necesitatea de instalare vreunui driver ca si hard disk. 
4. Faceti clic pe pictograma de pe desktop. 
5. Deschideti directorul DCIM. 
6. Deschideti  directorul 100MEDIA. 
7. Toate inregistrarile se vor fi gasi in acest dosar. Clic pentru a vedea inregistrarile. 

Formatarea  cardului  Micro SD 
Cardul Micro SD poate fi formatat cu ajutorul camerei XTC 260. Acest lucru va permite 

sa stergeti toate filmele, la un moment dat. 
 
Urmati acesti pasi: 
1. Tineti apasat butonul RESET in timp ce porniti  camera. 
2. Mutati comutatorul REC in pozitia de inregistrare. 
3. LED-ul cardului SD  va incepe sa clipeasca verde. 
4. Formatarea este completa atunci cand indicatorul cardul SD este aprins permanent. 
5. Mutati comutatorul REC in pozitia oprit. 
 
*Nota: Camera nu poate formata cardul micro SD daca acumulatorul nu este incarcat. 
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Sfaturi si trucuri  
Probleme Solutii 
Acumulator  

Camera nu porneste Acumulatorul nu este montat corect sau nu 
este incarcat. 

Inregistrare  

Camera nu inregistreaza 

Verificati daca comutatorul REC este impins 
pana la capat. Daca led-ul pentru inregistrare 
nu se aprinde, scoateti acumulatorul si 
montati-l inca o data. 

 Verificati spatiu de stocare. 
Card micro SD  

Nu citeste cardul SD Asigurati-va ca micro SD-ul  este introdus  in 
mod corespunzator. 

 
Conectati  camera la computer pentru a 
verifica daca mai are spatiu de stocare 
disponibil. 

 Formatati cardul SD. 
Redare inregistrare  

Inregistrarea este lenta sau instabila Verificati camera daca este conectata la 
calculator prin intermediul USB 2.0. 

 Scoateti din calculator alte dispozitive ce nu le 
folositi  din sloturile USB. 

 Transferati fisierele video in calculator inainte 
de a fi vizionate. 

 Actualizati versiunea playerului  pe care-l  
utilizati. 

Descarcare video  
Viteza mica de descarcare Verificati camera daca  este conectata la un 

dispozitiv USB 2.0.  
 Scoateti din calculator alte dispositive ce nu le 

folositi  din sloturile USB. 
Computerul nu recunoaste camera Verificati daca comutatorul REC este in pozitia 

pornit in timp ce este conectat la calculator. 
 Verificati daca micro SD-ul este in pozitia 

corecta. 
 Verificati SD cardul daca a fost formatat 

correct. 
Sunet  
Zgomot excesiv cauzat de vant  Inlocuirea materialului de protectie din fata 

microfonului. 
 Monteaza carcasa waterproof 
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Garantie 
Garantia nu limiteaza drepturile utilizatorilor aplicabile in concordanta cu legile 

nationale  ce au legatura cu vanzarea de produse catre client. In timpul perioadei de garantie, 
producatorul sau service-ul autorizat, in acord cu limitele garantiei va remedia defectele sau va 
inlocui produsul. 

Limitarea garantiei este valabila si realizabila doar in tarile unde utilizatorii au cumparat 
acest produs. 

Perioada de garantie 
 Perioada de garantie incepe de la timpul in care produsul este achizitionat de la 

producator de primul utilizator final. Produsul poate fi format din mai multe ansamble, ce pot 
avea perioade de garantie diferite: 

 24 de luni pentru dispozitiv 
 6 luni pentru urmatoarele ansamble: acumulator, incarcator, casti, antene. 
 

Cum sa beneficiati de garantia produsului 
In cazul unui posibil defect, va rugam sa returnati produsul la un centru autorizat sau 

chiar la producator. Pentru a va folosi de aceasta garantie, este necesar sa va duceti la un 
service autorizat cu urmatoarele: 

 Produsul defect (sau accesoriile) 
 Dovada originala de achizitionare a produsului (factura) ce indica clar numele 

si adresa vanzatorului si data si locul achizitionarii 
 Daca ati achizitionat acest produs online va rugam sa atasati coletului o copie 

dupa factura si dupa certificat. Atentie!!! Se trimite doar cu curierul indicat 
de furnizor. 

 

Ce nu acopera garantia: 
Garantia nu acopera: 

 Uzura normala sau cea excesiva  
 Defectele cauzate datorita utilizarii dure (defecte cauzate de obiecte ascutite, prin 

deformare, compresie sau aruncare) 
 Defectele sau pagubele cauzate de utilizarea necorespunzatoare a produsului, ceea 

ce include utilizarea produsului in contradictie cu informatiile furnizate de 
producator. 

 Defectele cauzate  de alti factori dincolo de cele care pot fi de fabricatie. 



 9 

Garantia nu acopera defectele sau avariile cauzate de utilizarea neconforma a 
produsului prin conectare, a oricarui produs, accesoriu software si/sau serivicii si produse care 
nu sunt fabricate de producator sau prin utilizarea produsului pentru oricare scop in afara de 
acel pentru care e destinat produsul. 

Garantia nu este aplicabila daca produsul a fost desfacut , modificat sau reparat de catre 
oricine in afara de centrul de service autorizat; la fel daca produsul a fost reparat cu piese 
necorespunzatoare, daca seria a fost scoasa, stearsa, deteriorata  sau nu se poate citi. 

Garantia nu este aplicabila daca produsul a fost expus la umezeala, praf sau la conditii 
termice sau de mediu extreme, coroziune, oxidare, scurgeri de lichide sau mancare  sau la 
produse chimice.  
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