К АМЕРА , СКРИТА В ДЕ Т ЕК Т ОР З А ДИМ С ДЕТ ЕК Т ОР ЗА
Д В ИЖ ЕНИЕ

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ

Това е едно страхотно устройство под формата на димен детектор. Той прави клипове с висока
резолюция от 1280х960 пиксела и 30 кадъра в секунда. Устройството разполага с възможност да се
добави външна памет под формата на TF карта. Като едно качествено мултифункционално
устройство, този димен детектор камера може да извършва няколко функции: да прави видео, аудио
запис, видео записано след установяване на движение и др. Начин на работа 1.Отворете слота за
картата памет и поставете една TF карта там. След това поставете ключето на ON и пуснете камерата
от дистанционното. 2.Насочете дистанционното към камерата и натиснете копчето за включване.
Синият и червеният индикатор ще светнат, след което когат окамерата се инициализира, синият
индикатор угасва, а червеният продължава да свети. 3.Снимки може да направите с тази камера,
като от началното положение на изчакване натиснете копчето с ключ на него от дистанционното. При
което синият индикатор ще светне постоянно, а червеният ще угасне. Това е една направена снимка,
която се и съхранява. 4.Видео може да стартирате, като от положение на изчакване натиснете от
дистанционното копчето с нарисувана камера на него. В този момент червеният индикатор ще угасне,
като преди това е примигнал три пъти и видеото ще започне да се снима. За да я спрете, натискате
същото копче и камерата спира, като преди това записва видеото. 5.Аудио запис. От режим на
изчакване, натиснете на дистанционното копчето, на което има нарисуван микрофон, Червеният
индикатор ще угасне след като три пъти е примигнал и камерата започва да записва аудио. За да я
спрете и да запишете, повторете същите действия. 6.Детектор на движение. От режим на изчакване
на камерата, натиснете от дистанционното копчето, на което има човек. И двата индикатора ще
угаснат, като преди това са примигнали четири пъти. В този момент камерата се намира в детекция
на движение и ако пред нея премине човек или животно, сензорът ще я включи, за да запише
случващото се. Така се пести ток и време. За да спрете режима, натиснете същото копче. 7.Уеб
камера. Може да използвате тази камера и като уеб камера, но за целта преди това е добре да

инсталирате драйверите, които се намират на специални диск, приложен към комплекта. След като
сте качили драйверите, само свържете камерата с USB порта на компютъра, посредством USB кабела.
Трябва да е от изключено положение. 8.Зареждане. Камерата се зарежда много лесно. Просто от
изключено положения или я вържете към самия компютър посредствм USB слота, или я включете в
електрическата мрежа с адаптера. Докато зарежда синият индикатор ще мига. 9.Ресет: Ако по
някаква причина устройството спре да отговаря, „забие“ или просто остане само да свети, тогава
натиснете ключа OFF от камерата, след което отново ON и вече можете пак да я използвате.
10.Когато захранването падне под минимума, тогава синият индикатор започва да мига или екрана е
леко мъгляв. Това значи, че веднага трябва да се включи, за да се зарежда. Ако няма захранване
файла, който се записва автоматично се спира и се записва.
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