
КАМЕРА, СКРИТА В РЪЧЕН ЧАСОВНИК

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Управлението на камерата се осъществява с два бутона - долу в ляво (Бутон А) и горе в ляво (Бутон Б) 
1. Включване. Натиснете и задръжте за около 3 секунди бутон А. Светва синия диод, докато 
камерата се инициализира и след това светва червения диод. Камерата е в режим на очакване. 2. 
Спиране. Натиснете и задръжте за около 3 секунди бутон А. Светлинната индикация угасва - 
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часовника е изключен. 3. Видео запис. От режим на очакване (светещ червен диод) натиснете 
кратко бутон А. Червения диод мигва шест пъти и угасва. Камерата е в режим на видео заснемане. За 
да проверите в какво състояние е камерата натиснете отново кратко бутон А. Ако камерата записва 
червения диод ще мигне шест пъти и ще угасне. За да спрете записа натиснете отново бутон А, 
докато червения диод мига. Диодът ще светне постояннo, което означава, че записа е спрян и файла 
е записан в паметта на часовника. 4. Снимки. От режим на очакване сменете режима на камерата с 
натискане на бутон Б. Червения диод угасва и светва синия. С натискане на бутон А се снима, като 
синия диод угасва, снимката се записва върху паметта и отново светва в режим на готовност. 5. 
Аудио запис. С бутон Б сменете режима, докато светнат едновременно синия и червения диод. За 
старт на записа натиснете бутон А. Диодите започват да мигат, докато записа тече. За да го спрете 
натиснете отново бутон А. 6. Настройка на дата и час. С текстов файл, с име time.txt, записан в 
основната директория и следното съдържание: 2011.10.28 20.48.00 Y което е датата и часа. Ако не 
искате на записа да има час и дата поставете N накрая. При следващото пускане на часовника той ще 
смени часа и датата и ще изтрие файла. 7. При изключен часовник включете жака и след това 
включете в USB порта на компютъра. Операционната Ви система ще разпознае автоматично 
устройството и ще го покаже като преносим диск (флашка). След това ще можете да изтривате, 
копирате, възпроизвеждате, направените записи.
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