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Cameră sporturi Midland XTC 200 

Vă mulţumim că aţi achiziţionat  camera sport Midland XTC-200. Pentru cineva care caută 
aventură, suntem mândri să vă oferim un produs de bază în înregistrarea aventurile. Un produs 
uşor de utilizat , o singură operaţie de comutare, 140⁰ unghi deschidere obiectiv şi 2 moduri de 
înregistrare: standard (SD: 640x480) şi înaltă definiţie (HD: 1280x720). Datorită echipării cu un 
acumulator Li-Ion camera este capabilă să înregistreze până la 3 ore. Odată ce aţi terminat de 
filmat , pur şi simplu conectaţi camera la computer şi descărcaţi filmuleţele  video pentru a le 
împărtăşi cu prietenii. Este foarte simplu!  Bucuraţi-vă de XTC-200 ! 

Coletul conţine : 

• Cameră video Midland XTC-200 
• Cablu USB 
• Acumulatorul Li-Ion 900mAh 
• Alimentator 12 V pentru bricheta maşinii 
• Alimentator 220V de perete 
• Suport de prindere pentru ochelarii de schi 
• Prindere autoadezivă pe cască 
• Prindere cu curea pe cască 
• Prindere pe ghidonul bicicletei 

Caracteristici tehnice XTC-200 

 

Caracteristici HD Caracteristici SD 
30 de cadre pe secundă 60 de cadre pe secundă 
140⁰ unghi obiectiv 140⁰ unghi obiectiv 
16:9 aspect video 4:3 aspect video 
rezoluţie  1280 x 720 rezoluţie 640*480 
înregistrare în format MP4 înregistrare în format MP4 

 

 

 

           

                                                                                                     Sistem de montare dual track 

 

Obiectiv cu unghi de 140⁰ 

 
Microfon 
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Led indicator înregistrare 
Clipeşte roşu când camera 
 înregistrează 
 

 

                                           

 

 

 

                                         

                              

 

 

Scurt ghid de utilizare 

1. Deschideti capacul acumulatorului, montaţi acumulatorul şi mai apoi închideţi capacul. 
2. Introduceţi cardul micro SD în locaş, respectând poziţia corectă, alegeti în ce format 

doriţi să înregistraţi (SD – standard, HD – înaltă definiţie), mai apoi închideţi capacul 
acumulatorului. 

3. Pentru a înregistra împingeti comutatorul REC înainte, înregistrarea va începe în 8 
secunde. 

4. Pentru a opri înregistrarea împingeţi comutatorul REC înapoi. 
5. Pentru a descărca filmuleţele video conectaţi camera la calculator. 

Noţiuni de bază XTC-200 

Acumulatorul 

1. Pentru a introduce acumulatorul, apăsaţi în jos zăvorul capacului acumulatorului de pe 
partea dreaptă a camerei. Astfel capacul acumulatorului se va deschide. Împingeţi 
înainte pentru a deschide uşa. 

2. Instalaţi acumulatorul Li-Ion în locaş. 
3. Inchideţi capacul acumulatorului până când face clic. 

          

 
 

Întrerupător de înregistrare  
Apăsaţi înainte pentru  
înregistrare  

Întrerupător de înregistrare 
Apăsaţi înapoi pentru oprirea înregistrării 

Led indicator baterie Led indicator card SD 

Comutator SD/HD                     
Buton formatare card SD                    Locaş card micro-SD 

                   

Conector micro USB                   
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Indicaţie led baterii Indicaţie 
Verde intens Indică încărcare completă a acumulatorului 
Roşu intens Indică încărcare pe jumătate a acumulatorului 
Roşu intermitent * Indică încărcare minimă a acumulatorului 
Fără lumină Indică descărcarea completă a acumulatorului 
 

*Notă: Când led-ul indică roşu intermitent , trebuie să încărcaţi acumulatorul , deoarece 
înregistrarea se va opri în acest moment. 
 

Cardul micro SD  

1. Deschideti capacul de cauciuc din spate. 
2. Introduceti cardul micro SD în locaş, respectând poziţia corectă.                                         
3. Inchideţi capacul de cauciuc din spate. 
 

                                  

                            

Notă: Midland XTC-200 suportă card de capacitate de până la 32 GB. 
 
 
Înregistrare 

1. Împingeţi comutatorul REC de cauciuc înainte, înregistrarea va începe. 
2. Ledu-ul indicator de stare a bateriilor  se va modifica din culoarea roşie în verde, iar cel 
de înregistrare va deveni verde, asta înseamnă că se înregistrarea va începe în 8 secunde. 
3. Pentru a opri înregistrarea mutaţi comutatorul REC  în poziţia initială. 
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Notă : după comutarea întrerupătorului pe poziţia oprit camera va continua să înregistreze încă 
3 secunde. 
 
Led-ul indicator de stare a cardului micro SD Semnificaţie 
Verde  Spaţiul de stocare disponibil este mai mare de 

1GB 
Portocaliu Spaţiul de stocare este 512 MB – 1GB 

Roşu Spaţiul de stocare este sub 512 MB sau nu 
este card de memorie instalat 

Roşu intermitent Cardul nu poate fi citit  
Verde intermitent  Indică starea de card formatat 
 
 
Spaţiul de memorare a cardului Timp de înregistrare 
512MB 7.5 min 
1GB 15 min 
2GB 30 min 
4GB 60 min 
8GB 120 min 
16GB 240 min 
32GB 480 min 
Notă: Camera împarte în mod automat înregistrările  în fişiere de 2 GB. 

Moduri de montare cameră 
 
Montare cameră folosind sistemul Dual Track 

Se montează pe sistemul Dual Track . XTC-200 a fost proiectată cu un sistem de ghidaj 
pe fiecare parte a camerei. Acest lucru permite o instalare uşoară. Pentru a monta camera pe 
sistemul Dual Track, glisaţi camera pe sistemul Dual Track pe cele două şine de ghidaj, şi trageţi 
sistemul spre faţa camerei. Pentru a detaşa camera de pe sistemul Dual Track, apăsaţi 
comutatorul de eliberare şi trageţi camera în sensul invers cum aţi introdus-o.   
 
Sistemul Dual Track vă ajută să montaţi camera mai uşor atât pe cască cât şi pe ochelari.  
 
La montarea camerei pe sistemul Dual Track, trebuie să respectaţi următoarele: 

1. Gândiţi-vă mai întâi ce doriţi să filmaţi folosind camera,  şi utilizaţi sistemul de prindere care 
se potriveşte cel mai bine: pe cască sau ochelarii de schi. 
2. . Asiguraţi-vă, o dată ataşat, faptul că dispozitivul este direcţionat  drept şi nu spre sol sau 
spre cer. 
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Sistem de montare pe cască                     Sistem de montare pe ochelarii de schi 
 
Montare cameră folosind montura cu filet  
 

În  partea de jos a camerei XTC-200 există un filet de montare standard, care permite 
camerei să fie montată pe o cască de protecţie sau pe ghidonul bicicletei. 
Pentru a conecta  camera, introduceţi şurubul de pe montura în filetul de pe cameră şi rotiţi 
camera în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge şurubul. 
 

La montarea camerei pe ghidonul unei biciclete sau cu ajutorul  curelei  pe cască prin 
orificiile de ventilare, urmaţi aceşti paşi: 
 
1. Gândiţi-vă pe ce sistem sau obiect doriţi sa faceţi montarea, pentru a ajusta cureaua. 
2. Asiguraţi-vă, că aparatul odată ataşat este direcţionat drept, şi nu cu faţa la sol sau  la cer. 
   
                     Filetul camerei 
 

 
                Sistem de montare pe cască          Sistem de montare pe ghidonul bicicletei 
                                    

Buton de eliberare 

Sistem Dual Track 

Şurub montaj 
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Sisteme de operare compatibile : 
 
• XTC-200 poate fi folosit atât pe  PC sau MAC.  
 
Mai jos sunt sistemele de operare compatibile:  
 
• Windows XP SP2 
• Windows Vista 
• Windows 7 
• Macintosh OSX 10.4 sau mai mare 
 
Pentru Windows, vă recomandăm Windows Media Player 10 sau mai recent.  
Pentru Macintosh vă recomandăm Quick Time 6.5 sau mai recent. 
Înregistrările camerei vor fi în format MP4. 
 
 
Descărcare înregistrări 
 

Nu este nevoie de a instala un soft pentru Midland XTC-200. Este un dispozitiv plug and 
play. Urmaţi instrucţiunile de mai jos idiferent dacă aveţi un PC sau un Mac. Asiguraţi-vă că 
acumulatorul este încărcat complet. 
 
Descărcarea video pe un PC cu sistem de operare Windows 
1. Conectaţi camera la portul USB utilizând cablul inclus. 
2. Porniţi camera, prin mutarea comutatorului pe poziţia de înregistrare REC. 
3. Camera va fi recunoscută automat fără necesitatea de instalare a  unui driver. 
4. Sistem de operare: Microsoft. Deschideţi "My Computer". Camera va fi listată ca şi dispozitiv 
amovibil (removable storage). Este posibil să nu puteţi copia fişiere pe card atunci când camera 
este conectată la  
5. Faceţi clic pe dispozitiv. 
6. Deschideţi directorul DCIM. 
7. Deschideţi directorul 100MEDIA. 
8. Toate înregistrările se vor fi găsi în acest dosar. Clic pentru a vedea înregistrările. 
 
Descărcarea video pe un PC cu sistem de operare Mac 
 
1. Conectaţi camera la portul USB utilizând cablul inclus. 
2. Porniţi camera, prin mutarea comutatorului pe poziţia de înregistrare REC. 
3. Camera va fi recunoscută automat fără necesitatea de instalare vreunui driver ca şi hard disk. 
4. Faceţi clic pe pictograma de pe desktop. 
5. Deschideţi directorul DCIM. 
6. Deschideţi  directorul 100MEDIA. 
7. Toate înregistrările se vor fi găsi în acest dosar. Clic pentru a vedea înregistrările. 
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Formatarea  cardului  micro SD 

Cardul micro SD poate fi formatat cu ajutorul camerei XTC-200. Acest lucru vă permite 
să ştergeţi simultan toate filmele. 

 
Urmaţi aceşti paşi: 
 

1. Mutaţi întrerupătorul REC în poziţia de înregistrare. 
2. Când led-ul cardului SD  va începe să clipească verde, ţineţi apăsat butonul de resetare a 

cardului micro SD. 
3. Ţineţi apăsat butonul de formatare al cardului micro SD până când indicatorul de 

înregistrae se închide şi ledu-ul indicator al card-ului micro SD începe să clipească.  
4. Mutaţi întrerupătorul REC în poziţia oprit. 

 
*Notă: Camera nu poate fi formata cardul micro SD, dacă bateriile sunt descărcate. Instalaţi 
baterii noi înainte de a procesul de reformatare. 
 
Sfaturi şi trucuri 
 

Probleme Solutii 
Acumulator   

Camera nu porneşte Acumulatorul nu este instalat corect sau nu 
este  încărcat. 

Înregistrare   
Camera nu înregistrează Verificaţi dacă comutatorul REC este împins 

până la capăt. Dacă led-ul pentru înregistrare 
nu se aprinde, scoateţi acumulatorul şi 
instalaţi-l încă o dată. 

 Verificaţi spaţiul de stocare de pe card. 
Card micro SD  
Nu citeşte cardul SD Asiguraţi-vă că micro SD-ul  este introdus  în 

mod corespunzător. 
 Conectaţi  camera la computer pentru a 

verifica dacă mai are spatiu de stocare 
disponibil. 

 Formataţi cardul micro SD. 
Redare înregistrare  
Înregistrarea este lentă sau instabilă Verificaţi camera dacă este conectată la 

calculator prin intermediul USB 2.0. 
 Scoateţi din calculator alte dispozitive ce nu le 

folosiţi  din sloturile USB. 
 Transferaţi fişierele video în calculator înainte 

de a fi vizionate. 
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 Actualizaţi versiunea playerului  pe care-l  
utilizaţi. 

Descărcare video  
Viteză mică de descărcare Verificaţi camera dacă  este conectată la un 

dispozitiv USB 2.0. În cazul în care este 
conectată la un dispozitiv USB 1.1, deconectaţi 
şi conectaţi dispozitivul. 

 Scoateţi din calculator alte dispozitive ce nu le 
folosiţi  din sloturile USB. 

Computerul nu recunoaşte camera Verificaţi dacă comutatorul REC este în poziţia 
pornit în timp ce este conectat la calculator. 

 Verificaţi dacă micro SD-ul este în poziţia 
corectă. 

 Verificaţi SD cardul dacă a fost formatat 
corect. 

Sunet  

Zgomot excesiv cauzat de vânt Vă rugăm să puneţi o bucată de bandă în faţa 
microfonului. 

 
Garanţie 

Garanţia nu limitează drepturile utilizatorilor aplicabile în concordanţă cu legile 
naţionale  ce au legătură cu vânzarea de produse către client. În timpul perioadei de garanţie, 
producătorul sau service-ul autorizat, în acord cu limitele garanţiei va remedia defectele sau va 
înlocui produsul. 

Limitarea garanţiei este valabilă şi realizabilă doar în ţările unde utilizatorii au cumpărat 
acest produs. 

Perioada de garanţie 

 Perioada de garanţie începe de la timpul în care produsul este achiziţionat de la 
producător de primul utilizator final. Produsul poate fi format din mai multe ansamble, ce pot 
avea perioade de garanţie diferite: 

 24 de luni pentru dispozitiv 
 6 luni pentru următoarele ansamble: acumulator, încărcător, căşti, antene. 
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Garanţia limitată 

Cum să beneficiaţi de garanţia produsului 

În cazul unui posibil defect, vă rugăm să returnaţi produsul la un centru autorizat sau 
chiar la producător. Pentru a vă folosi de această garanţie, este necesar să vă duceţi la un 
service autorizat cu următoarele: 

 Produsul defect (sau accesoriile) 
 Dovada originală de achiziţionare a produsului (factura) ce indică clar numele 

şi adresa vânzătorului şi data şi locul achiziţionării 
 Dacă aţi achiziţionat acest produs online vă rugăm să ataşaţi coletului o copie 

după factură şi după certificat. Atenţie!!! Se trimite doar cu curierul indicat 
de furnizor. 

 
Ce nu acoperă garanţia: 

Garanţia nu acoperă: 

 Uzura normală sau cea excesivă  
 Defectele cauzate datorită utilizării dure (defecte cauzate de obiecte ascuţite, prin 

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

ce include utilizarea produsului în contradicţie cu informaţiile furnizate de 
producător. 

 Defectele cauzate  de alţi factori dincolo de cele care pot fi de fabricaţie. 
Garanţia nu acoperă defectele sau avariile cauzate de utilizarea neconformă a 

produsului prin conectare, a oricărui produs, accesoriu software şi/sau serivicii şi produse care 
nu sunt fabricate de producător sau prin utilizarea produsului pentru oricare scop în afară de 
acel pentru care e destinat produsul. 

Garanţia nu este aplicabilă dacă produsul a fost desfăcut , modificat sau reparat de către 
oricine în afara de centrul de service autorizat; la fel dacă produsul a fost reparat cu piese 
necorespunzătoare, dacă seria a fost scoasă, ştearsă, deteriorată  sau nu se poate citi. 

Garanţia nu este aplicabilă dacă produsul a fost expus la umezeală, praf sau la condiţii 
termice sau de mediu extreme (temperaturi -10⁰C  până la 45⁰C), submersie în apă, acest 
produs fiind rezistent la umezeală dar nu şi waterproof,  coroziune, oxidare, scurgeri de lichide 
sau mâncare  sau la produse chimice.  
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