К А МЕ РА С ВИСОКА РЕЗ ОЛ Ю ЦИЯ В HAND SFR EE

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ

1 – Бутон вкл/изкл 2 – Видео запис 3 – Снимка 4 – Светлинен индикатор 5 – Микрофон 6 – Камера 7 –
Слот за TF карта 8 – USB 9 – Ресет 1.Включване: Сложете TF картата в специалния слот за целта и
натиснете копчето 1 постоянно. Синият светлинен индикатор ще светне постоянно, което значи, че
камерата е в режим на готовност. 2.Снимка: Натиснете копчето 3 един път. Синият индикатор ще
примигне един път, което значи, че устройството ще направи снимка и ще я съхрани. Ако до 20
секунди след първата снимка не се направи друга, устройството се самоизключва. 3.Видео запис: От
състояние режим на изчакване, натиснете еднократно копчето 2, след което синият индикатор ще
примигне и ще продължи да свети, което значи, че устройството прави видео. 4.Изключване:
Натиснете за около 3 секунди копче 1, след което синият или червеният индикатор ще примигне пет
пъти и ще угасне. Устройството е изключено. 5.Проверка на батерията: Когато захранването е
намаляло, червеният и синият индикатори ще примигнат два пъти преди устройството да се изключи
и видеото ще се изключи автоматично. 6.Зареждане батерия: Използвайте USB кабела, за да
свържете камерата с компютъра или пък вържете камерата директно към компютъра. Червеният и
синият индикатори ще мигат, докато батерията се зарежда. След това ще светят за постоянно. 7.
Настройка на време: Свържете камерата с компютъра си, след което ще видите на десктопа
нейната иконка и ще можете да работите с нея като с флаш памет. След това създайте текстов файл
в главната директория – time.txt или подобно. В този файл впишете времето в следния формат:
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