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4 К  Л О В Н А  К А М Е Р А
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И Н С Т Р У К Ц И Я  З А  Е К С П Л О А Т А Ц И Я

1.Mode - Избирате режим на работа на камерата Photo. Vedeo или Photo+Video. Ако изберете режим
снимка+видео камерата прави поредица от снимки, след което записва видео.

2.Photo Resolution - избирате резолюция на снимката.

3.Photo Series - задавате броя на снимки, които камерата прави, след като бъде задействана.

4. Video Resolution - избирате резолюция на видеото.

5.TL Video Resolution - резолюция на видеото в Time Lapse режим.

6.Video Lenght - продължителност на видео клипа (от 3 секунди до 10 минути).

7.Audio Recording - дали да записва звук, когато е във видео режим.

8.Shot Lag - интервал на забавяне от задействане на детектора за движение до запис на снимка или
видео.

9.Sensitivity Motion Sensors - чувствителност на датчика за движение.

10.Target Recording Time - задавате график за работа на камерата, като определяте часове на
включване и изключване.

11.Time Lapse - Когато включите този режим камерата прави последователни снимки, независимо
дали има движение или не.Тук можете да изберете Normal и тогава камерата ще прави поредица от
снимки през определения интервал или TL Video и тогава задавате колко време да прави снимки.
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Когато свърши определения интервал снимките ще бъдат конвертирани във видео файл.

12. Language - избирате език на менюто.

13.Endless Capture - когато бъде включен този режим, камерата ще изтрива най-старите файлове,
когато паметта се запълни.

14.Time&Date – задавате дата и час.

15.Photo Stamp – включва и изключва показването на датата и часа върху снимката.

16.Password Protection - задавате парола на записите.

17.Beep Soundу - включва и изключва звук при натискане на бутон.

18.Format Memory Card - форматирате картата памет.

19.Serial NO – Ако използвате повече камери можете да зададете индивидуален сериен номер, по
който да разпознавате записите.

20.Reset Settings - възстановява фабричните настройки.

21.Version - виждате версията на софтуера.

След като направите желаните настройки изключете камерата като включите бутона в положение
OFF. Поставете я на желаното място включете бутона в положение ON и затворете капака. След като
спре да мига диода, камерата е готова за употреба.
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