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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Ръководство за работа с мини скрита камера HD17

Този вид мини камера, скрита в правоъгълна кутийка включва най-важните неща, които ви трябват, 
за да запишете разговор или видео, а именно:
1. Гласова активация или иначе казано, устройството се активира, когато около него започне да се 
говори на по-висок глас.
2. Уникален дизайн, който позволява да се скрие лесно.
3. Камера с високо качество, която предлага много чиста картина и звук.
4. Синхронизация при записване на аудио и видео.
5. Видео резолюция от 640х480 пиксела, 30 кадъра в секунда.
6. Вградена литиево-йонна презареждаема батерия.
7. Вградена памет в размер от 4 GB.
8. Видео файлове в AVI формат.
9. Поддръжка на USB 1.1/2.0
10. Вградена литиева батерия, която издържа до два часа.
11. Лесна работа със светлинните индикатори.

Опции: 

Размера позволява лесно скриване. 
Записването на видео става, както ръчно, така и предварително нагласено чрез глас или друг звук.
Може да се ползва и като уеб камера за видео разговори.
Поддържа AVI видео формат.
Възможност за снимане на видео в слабо осветено помещение, с ясна картина.
Бърз запис.
30 кадъра в секунда за видео файлове и 640х480 пиксела резолюция.
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Поддържа USB 1.1/2.0

Функции: 

Достатъчно малки размери, че да може да се разнася навсякъде без проблеми.
Възможност за лесно прикриване на обектива на камерата.
Възможност за вграждане във всякакви домашни и небудещи съмнение вещи.

Употреба: 

Включване на камерата: Близо до UBS слота ще видите два бутона. Натиснете горния бутон надолу, 
при това действие светлинния индикатор светва в син цвят. Това означава, че камерата е включена и 
е в режим на готовност.
Как да направим снимка: Върху камерата има общо три бутона, но само единия от тях работи 
наистина, най-горния.
След като сте включили камерата, трябва да натиснете този горен бутон. След като направите това, 
светлинния индикатор ще светне в жълт цвят за момент, а после в син. Това значи, че снимката е 
направена и записана.
Как да запишем видео: След като веднъж сте включили устройството, трябва само да натиснете най-
горния бутон и да го задържите за около три секунди, след което синият индикатор ще примигне три 
пъти и ще угасне. Това означава, че камерата е започнала да записва. Когато искате да спрете да 
записвате, отново натискате същият бутон, но само веднъж, при което синият светлинен индикатор 
ще се включи. Това значи, че камерата е спряла да записва, а файлът е успешно съхранен в паметта 
на устройството. 
Как да преминем в режим на гласова активация: След като включите камерата трябва да включите 
долния бутон. Това е бутона, с който пускате и спирате гласовата активация. Това означава, че когато 
около камерата се заговори на глас с децибели над определен праг, камерата започва да записва 
аудио и видео. 

Забележка: 

Убедете се, че камерата е включена, когато свържете устройството с компютъра, за да прочетете и 
свалите информацията в паметта. 
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