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1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа.

2. Поставете microSD карта в слота и поставете превключвателя в положение ON.

3. За да включите камерата натиснете и задръжте бутон 1. Ще видите светването на диод, които 
показва, че камерата е в режим на очакване.

4. За да направите снимка натиснете кратко бутон 2. Диода ще угасне и ще светне отново. Това е 
индикация, че снимката е направена и записана в паметта.

5. За видео – от режим на очакване натиснете бутон 3. Диода ще премигне и угасне докато снима. 
За да спрете записа натиснете отново бутон 3.

6. Детектор на движение. За да имате запис само когато има някой пред камерата стартирайте 
детектора за движение с натискане на бутон 4. Когато има раздвижване пред обектива записа на 
видео автоматично ще стартира и ще спре, когато движението свърши. Излизането от този режим 
става с второ натискане на същия бутон.

7. За аудио запис натиснете бутон 5. За да спрете записа натиснете отново бутон 5

8. Изключване – натиснете и задръжте бутон 1, докато диода угасне.

Настройване на час и дата на часовника:

Настолна камера-часовник с висока резолюция на записа Прочетете следващото упътване, за да 
имате пълна представа за работата на вашият нов практичен уред, който ще ви осигури спокойствие 
и сигурност, надеждност и комфорт. И не на последно място – винаги точно време. В часовника с 
изчистен дизайн и лесно управление, има вградена висококачествена камера, която ще бъде вашите 
очи и уши, където и да се намирате. Но трябва да знаете как се работи с нея преди това. Предлагаме 
ви детайлното упътване само тук. Бърз преглед на функциите: - Показва актуално време, час, дата, 
година, месец, ден - Алармена и събуждаща се функции, с възможност за настройка на аларма и 



събуждане в интервала от 1 до 60 минути - Гласова функция, съобщаваща настоящето време - 
Температурна функция, тества температурата на околната среда - Звукова функция, която известява 
точно време, според интервала, на който е настроено /възможен интервал от 10 до 60 минути/ 
Настройка на функциите: 1. Настройки на времето: За да настроите актуалното време, просто в 
режим настройка на време, натиснете бутона “SET” и променете годината, като за всяка цифра, която 
може да смените ще видите мигане. За смяна на цифрите използвайте бутоните “UP” и “DOWN”. След 
това потвърждавате и продължавате към месец и ден, като отново натискате “SET” бутона.

За потвърдите направените настройки и да излезете, натиснете копчето MODE. 2. Настройки на 
аларма: В настоящият режим на време, натиснете копчето MODE, влезте в режима аларма и трябва да 
видите три черти, разделени от двуеточие. Знакът за все още незададена аларма. За да направите 
настройките, първо натиснете SET, за да зададете час, после минути по същия начин, накрая и 
интервала, през който да се включва алармата /snooze/ сама, за да ви напомня. Интервала на тази 
опция е от 1 до 60 минути. След това изберете мелодията, с която ще свири алармата. Избира се с 
копчетата “UP” и “DOWN”.

За да потвърдите и излезете от режима, след като сте направили необходимите настройки, 
натиснете копчето MODE. Ще отидете отново в първоначалния режим с актуалния час и дата. 3. 
Формат време и настройка формат температура: Натиснете в настоящият режим време копчето “UP”, 
за да изберете времевия формат – може да е 12 или 24-часов. С копчето “DOWN” пък може да 
зададете формата на температурата – Целзий или Фаренхайт.



4. Настройка съобщаване време: Този часовник има възможност да ви казва точно време, буквално. 
Една полезна опция, когато например още сте сънени и има опасност да закъснеете за работа или 
друго важно събитие. За да направите необходими настройки часовника ви да “проговори”, трябва от 
настоящият режим за час да натиснете копчето “TALK”, за да се появи актуалното време и системата 
да го каже. Във всеки един друг режим, натискайки копчето “TIME” може да чуете звук, който ви 
напомня колко е часа /през 10 до 60 минути/. Инструкции за операциите на камерата: 1. Отворете 
дясната кръгла капачка, поставете вашата TF карта, която ще използвате за часовника-камера и 
видеозаписите от него, затворете и натиснете копчето ON, за да включите устройството. 2. За да 
включите самата камера, от дистанционното натиснете копчето за вкл./изкл. и синият индикатор ще 
светне постоянно. Това означава, че сте в режим на изчакване. 3. Когато искате да направите 
фотография, просто натиснете копчето на което има изобразено фотоапаратче, което се намира на 
дистанционното. Синият индикатор бавно ще примигне един път. 4. За да направите видео клип, 
натиснете отново от дистанционното копче, този път това, на което има изобразена камерка, след 
което автоматично камерата ще влезе в режим на заснимане на обекта, като преди това синият 
индикатор ще примигне три пъти и ще угасне. За да спрете записа, просто натиснете отново същото 
копче и синият индикатор ще светне постоянно. Записът е съхранен в паметта. 5. За да включите 
удобният детектор на движение, просто натиснете от дистанционното копчето, на което има 
изобразен човек. Когато е активен, при преминаване на човек или животно пред камерата, тя 
стартира автоматично видео запис. Когато не се засича никакво движение, камерата спира и се 
стартира отново след като има движение. 6. За да стартирате аудио запис, натиснете от 
дистанционното копчето с рекордер на него и OK, като в този случай синият индикатор ще присветне 
два пъти и ще угасне. Устройството записва аудио. За да го спрете и запишете направения до тук 
запис във файл, просто натискате отново същото копче. Устройството записва и излиза в режим на 
изчакване. 7. За да изключите цялото устройство, натиснете копчето за спиране от дистанционното. 
Синият индикатор угасва. 8. Когато устройството е в положение, “ON” от копчето на самото 
устройство, може да го свържете с компютър, посредством USB кабела и да свалите файловете за 
преглед на PC-то или лаптопа си. Автоматично камерата влиза в режим на сваляне на файлове, без да 
има нужда от качване на допълнителни драйвери. 9. Уеб камера функция: Камерата-настолен 
часовник може да бъде използвана и като стандартна уеб камера, с която да провеждате своите 
онлайн видео сесии през чат програми. За целта, от включено положение, “ON” състояние, 
използвайте копчето от дистанционното управление за спиране на камерата, за да отворите 
камерата. След това използвайте USB кабела, за да го свържете с компютъра и вашата камера-
часовник вече е в режим на уеб камера. 10. Зареждане: От изключено положение, свържете USB 
зарядното към компютъра и камерата от другата страна. В това положение, червеният индикатор 



трябва да светне постоянно, което означава, че камерата зарежда. Когато батерията се зареди 
напълно, индикатора угасва. 11. Рестарт: Ако се случи така, че устройството не отговаря на вашите 
команди, забие или просто започне да се държи странно, просто преместете ключето за вкл/изкл. на 
OFF и после веднага на ON. След което може да си продължите работата с него. 12. Когато 
захранването е прекалено малко, за да се извърши запис или друга операция, синият индикатор ще 
започне да мига постоянно. Изисква незабавно включване към компютър, за да се зареди батерията. 
Ако не направите това до минута-две, устройството се самоизключва, като преди това записва това, 
което сте снимали.
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