
ФЛАШКА - СКРИТА КАМЕРА, БЕЗ КАРТА ПАМЕТ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Качествен видеорекордер, поместен в най-обикновена флашка, която наглед не прави впечатление с 
нищо особено. Но зад малкия корпус има мощна камера, с която ще направите висококачествени 
видео клипове и ще държите дома или стаята под око, заради включения софтуерен детектор на 
движение. Прави снимки, клипчета и записва звук. Чудесната и компактна алтернатива на голяма 
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камера за охрана на дома. Поддържа надграждане на паметта до 16 GB.



К1 – ON/OFF, отделно копче за запис К2 – снимка, камера К3 – копче, стартиране детектор на движение К4 – Индикатор на състоянието К5 – сцена К6 – Микрофон - К7 – TF карта К8 – USB порт   Копчетата K1 и К2 се използват и за ресет на устройството. Когато поради някаква причина, то не отговаря на вашите команди, тогава натиснете двете и задръжте за няколко секунди, докато се изключи. След това пуснете и продължете работа.   Инструкции операции:  Малката камера във флаш памет може да бъде използвана точно като преносима памет, което означава, че щом я включите в компютъра директно може да свалите файловете си, без да се налага да качвате драйвери. Единствено, ако решите да я използвате като уеб камера, ще са ви нужни допълнителните драйвери от включения диск към комплекта.   Включване: За да включите устройството натиснете и задръжте няколко секунди К1, с който се стартира то. Двата индикатора – синият и червеният, при това действие ще светнат, след което синият ще угасне, когато камерата вече се е инициализирала и ще можете да я използвате за вашите цели. При изключването се следва същата последователност, като червеният индикатор примигва три пъти и угасва.  Правене снимки: В режим на изчакване, т.е. след като сте включили устройството натиснете кратко К2, като индикаторите угасват и вече флашката се намира във фотографски режим. Сега може да правите снимки, които автоматично се записват в паметта. За да излезете от режима, отново К2 и червеният индикатор ще светне. Пак сте в режим на изчакване.  Камера, снимане клип: Натиснете в режим на изчакване продължително време К2, устройството ще извибрира два пъти, червеният индикатор ще угасне, след като премигне три пъти, влизате във фотографски режим, оттук натиснете за кратко К1 или К3 и червеният индикатор ще примигне шест пъти, след което ще угасне. Това означава, че устройството е в режим камера. Когато снимате, натиснете кратко К2 и това автоматично ще спре камерата, ще запише направеното досега, като в същото врмее извибрира един път.   Отделни записващи операции: В режим на изчакване натиснете кратко К1. Устройството ще извибрира един път, червеният индикатор ще угасне, синият индикатор ще примигне три пъти и ще спре. Сега камерата записва. След като искате да я спрете, натиснете отново кратко К1 и тя ще спре записа, ще съхрани направеното досега и ще се върне в режим на изчакване.  PC камера: Когато камерата е изключена, натиснете К2, след като сте я включили в компютъра си, посредством USB порта.  Зареждане: Камерата като една типична флашка, използва USB и през него и се зарежда. Когато захранването е свършило, просто я включете в комптъра през USB-то. Докато се зарежда синият индикатор мига, когато се зареди напълно – угасва синият индикатор.   Зареждане и снимане едновременно: За разлика от много други подобни устройства, тази флашка може да снима, да прави видео и да записва аудио, когато и се зарежда. Докато зарежда, натиснете продължително време К3 и влезте в режима на изчакване, за да изберете операцията, която желаете.   Настройка време на записване: Видео файловете показват такива характеристики, като време на правене, час, като форматът е както следва: година/месец/дата: час/минути/секунди. Актуалното време вие сами може да си настроите, като следвате стъпките:  Свържете камерата с компютъра, след което влезте в My computer секцията на компютъра, където в браузера с устройствата трябва да видите “moveable hard disc”, което е преносимата флаш памет-камера. Кликнете с дясното копче вътре в нея и създайте нов txt файл. Отворете го и запишете [date] и актуалната дата към момента във формата, указан по-горе. От този момент нататък устройството ще показва датата след тази начална. Кръстете файла time.txt, запишете го и го оставете във флашката.   Екстремни ситуации: Ако захранването на камерата е намаляло, то зеленият индикатор ще примигне за около три секунди и автоматично ще се изключи, като преди това запише  файловете. Още шпионски продукти от същата категория  Към продукта "Флашка - скрита камера, без карта памет" 			Copyright 2009 - 2017 Spy.bg			
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