
ДИСТАНЦИОННО ЗА КОЛА С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Практично устройство с помощта, на което ще можете да заснемете всичко, което искате и по всяко 
време. Малките размери на тази камера ви позволяват да я носите по всяко време и навсякъде с вас. 
За да сте информирани или просто готови да снимате всичко, което ви се стори интересно. 
Устройството представлява камера с HD запис и поддържане на външна памет. Също така притежава 
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и инфрачервено нощно виждане, с вграден софтуер за движение и дистанционен контрол, което го 
превръща в ефикасно средство и за охрана на всеки предмет или човек от вашето обкръжение. 
Разполага и с множество допълнителни опции. Главните, които ще са ви от голяма полза са: видео с 
висока резолюция, снимки, аудио запис с високо качество.

1 – Изключване /ОК/ бутон; 2 – Бутон смяна режими; 3 – Вкл/изкл. нощна лампа; 4 – Камера; 5 – Нощна 
лампа; 6 – Отвор за рестарт на устройството; 7 – TF карта памет; 8 – USB; 9 – Отвор за лента за ръка; 
10 – Светлинен индикатор Характеристики на продукта: 1. Функционални операции, вибрационен 
сензор, добра сработеност между компютър и човек; 2. Метален корпус, отлична работоспособност 3. 
Функция за нощно виждане; поддръжка на снимане при ниска осветеност на околната среда 4. Видео 
с резолюция от 1920*1080 пиксела и 30 кадъра в секунда 5. Компактен и практичен уред, с вградена 
260 MAH висококапацитивна батерия. Инструкции за работа: 1. Зареждане: Устройството съдържа 



вградена, презареждаема литиево-полимерна батерия, моля заредете преди първа употреба. 
Зареждането може да се извърши по два начина – през компютъра и през електрическата мрежа. 
Когато се зарежда, синият индикатор е изгасен, а червеният мига. При пълно зареждане, червеният 
се установява в постоянен режим. 2. Статус на вибрационната аларма: След всяка подадена команда 
от Ваша страна, устройството вибрира. Когато се включва или изключва, за да заяви актуално 
състояние на работа, камерата вибрира около 3 секунди. Когато се стартира, спре или изчаква да 
записва видео, камерата възпроизвежда вибрация един път и спира. При правенето на снимка и 
нейното съхраняване, камерата отново вибрира един път. Когато нощната лампа се включва или 
изключва, устройството отново вибрира, този път два пъти. 3. Индикатор статус: - когато 
захранването е на привършване, червеният индикатор започва да мига постоянно и устройството се 
изключва, съхранявайки преди това направените файлове. - когато картата памет е запълнена и няма 
повече място, синият индикатор започва да мига, и камерата се изключва сама. - ако сте пропуснали 
да поставите флаш памет в слота преди да я включите, камерата се изключва след 10 секунди, като 
преди това синият и червеният индикатори започват да мигат постоянно. - при правене на видео или 
снимка съответно синият или червеният индикатор светят постоянно. - при аудио запис и синият, и 
червеният индикатори светят постоянно. При установяване в този режим, синият индикатор свети 
постоянно, а червеният – мига. - когато лампата за нощно виждане е включена, жълтият индикатор 
също се включва. При изключване на режима, изключва и индикатор. 4. Видео запис: Натиснете и 
задръжте за около 3 секунди копчето ON/OFF, като при това действие синият и червеният индикатори 
ще светнат, след което синият индикатор угасва, а червеният – продължава да свети. Сега вече е в 
изчакващ режим. В това положение, натиснете един път същото копче, при което червеният 
индикатор започва да мига периодично – камерата е стартирала видео запис. Ако натиснете по това 
време един път копчето за ON/OFF, камерата спира и съхранява направения видео запис в паметта. 
Връща се в режим на изчакване. Ако не я спрете ръчно, камерата ще продължи да снима, като на 
всеки пет минути ще записва файл и ще го съхранява в паметта. И така, докато или паметта свърши, 
или захранването. 5. Снимки: Включете и оставете да се установи в режим за видеозапис. Натиснете 
копчето за режимите един път, червеният индикатор угасва, а синият светва, сега вашето устройство 
е в режим направа на снимки. За да направите снимка, натиснете един път копчето за ON/OFF, синият 
индикатор ще примигне един път, което значи, че камерата е направила снимка. 6. Звукозапис: От 
видео режима, който се установява при включване на камерата, натиснете копчето за режимите един 
път – червеният индикатор угасва, синият светва. Сега сте в режим за правене на снимки. Натиснете 
още веднъж същото копче – синият и червеният индикатори светват, сега устройството е в режим на 
аудио запис. Натиснете един път копчето ON/OFF, синият индикатор светва, а червеният започва 
бавно да мига, което значи, че правите запис на звук в момента. За да я спрете, натиснете отново 
същото копче, камерата ще съхрани автоматично файла в паметта. Ако не я спрете ръчно, машината 
ще продължи да записва, като на всеки 15 минути ще прави нов аудио файл, докато картата не се 
напълни или не свърши захранването. 7. Детектор на движение: Докато устройството е в режим на 
аудио запис, натиснете копчето за режимите един път, синият и червеният индикатори ще светнат, 
което означава, че устройството се е установило в режим детектор на движение. Ако по това време 
някой – човек или животни, предмет, движеща се кола и каквото и да било тяло се приближи до нея, 
камерата ще се включи и ще започне да снима видео. 8. TV изход: Свързвайки с вашия телевизор, 
може да управлявате камерата на голям екран. 9. Изключване: Изключването е аналогично н 
включването. От всяко състояние, просто натиснете и задръжте копчето ON/OFF за около 3 секунди. 
10. Рестарт: Когато системата "зависне", и не отговаря на вашите команди, просто натиснете и 
задръжте копчето за смяна на режимите, след което заедно с него и копчето ON/OFF, докато 
индикаторите угаснат. 11. Настройка на време: Настройка на актуално време става бързо и лесно. 



Просто свържете устройството с USB кабела към компютъра, влезте в главната директория и 
създайте нов текстов файл с име TIMERSET.txt който трябва да съдържа следното: 20130820162200 Y 
година.месец.дата.час.минути.секунди Y=да се показва N=да не се показва
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