
HD22 - MOTION DETECTION CAMERA CLOCK 4GB

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да включите устройството за първи път го заредете, като го оставите включено за около 4 
часа. След това поставете micro SD карта в слота (в средата, отляво, гледано отзад).

1. Включване - натиснете и задръжте около 3 секунди бутон К1 (горе, в ляво, гледно отзад). Светват 
едновременно зелен и червен диод, докато камерата се инициализира и след това остава да свети 
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само зелено. Камерата е готова за работа.

2. Видео режим. В този режим камерата се установява след първоначалното инициализиране. С 
кратко натискане на бутон К1 се стартира записа. Зеления диод мигва 6 пъти и угасва. Камерата 
записва аудио-видео файл. За да проверите дали устройството е в режим на запис на видео 
натиснете бутон К2 (десния бутон, гледано отзад). Зеления диод ще мигне 6 пъти и ще угасне. Това 
означава, че снима. За да спрете записа и да съхраните файла натиснете кратко К1. Зеления диод 
светва - записа е спрян и файла е съхранен.

2. Режим на снимки. След инициализацията (зеления диод свети) натиснете кратко К2. Зеления диод 
мигва, с което снимката е направена и записана върху картата.

3. Режим детектор на движение. След инициализацията натиснете и задръжте К2. Светват 
едновременно червения и зеления диод, мигват три пъти и угасват - часовника е в режим на детектор 
на движение. Когато се появи движение пред обектива светва червения диод и записа започва. За да 
проверите режима на работа натиснете кратко К2. Ако мигнат три пъти червения и зеления диод, то 
камерата е в режим на детектор на движение. За да излезете от този режим натиснете кратко К1.

4. Изключване. Натиснете и задръжте К1 докато зеления диод угасне.
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