
HD КАМЕРА С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ В РЪЧЕН 
ЧАСОВНИК

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Заредете батерията на часовника, като го поставите в зарядното за най-малко четири часа.

https://spy.bg/
https://spy.bg/vchasovnik/1419/


Отвийте задния капак, извадете батерията като я повдигнете на мястото, отбелязано със стрелка и 
поставете карта памет в слота на устройството.

1.    За да включите часовника натиснете и задръжте около 3 секунди горния бутон (бутон А). Светват 
едновременно зеления и синия диод, след което остава да свети само синия. Устройството е в режим 
на очакване.

2.    Видео. От режим на очакване натиснете кратко бутон А. Синия диод мигва три пъти и угасва 
докато се записва аудио-видео файл. За да спрете записа натиснете кратко същия бутон. Синия диод 
светва, което показва, че записа е спрян и файла е съхранен.

3.    Аудио запис. Ако искате да запишете само звук превключете режима с долния бутон (бутон Б). От 
режим на очакване натиснете бутон Б. Светва зеления диод, а синия угасва.  Натиснете бутон А, за да 
започнете запис. Зеления диод мигва три пъти и угасва, докато записва. За да спрете записа и 
съхраните файла натиснете отново бутон А.

4.    Снимки. От режим на очакване натиснете два пъти бутон Б. Светват едновременно зеления и 
синия диод. За да направите снимка, натиснете бутон А. Всяко натискане на бутона прави снимка.

5.    Детектор за движение. От режим на очакване натиснете за около 2 секунди бутон А. Синия диод 
мигва три пъти и угасва. Когато засече движение записва да снима и спира след като движението 
спре. Излизането от този режим става с натискане на бутон А.

6.    Изключване. Натиснете и задръжте за повече от 3 секунди бутон А, докато угаснат диодите.

7.    За да зададете актуална дата, час и да промените резолюцията на аудио-видео файла създайте в 
основната директория на часовника notepad файл с име time.txt В него запишете в един ред дата и 
час по този начин

2016.01.01 01:01:01 Y 1

Това са година.месец.ден час:минути:секунди

Останалите символи са Y ако искате на записа да виждате датата и часа и N ако не желаете те да се 
показват.

С цифрата след това задавате резолюция: 1 – 1920х1080, 2 – 1280х720 и 3 – 640х480 пиксела.

Още шпионски продукти от същата категория 
Към продукта "HD камера с детектор за движение в ръчен часовник" 
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