К А МЕРА В БУДИЛНИК С ДЕТ ЕК Т ОР З А ДВ ИЖ ЕНИЕ .

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ

1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа.
2. Поставете microSD карта в слота и поставете превключвателя в положение ON.
3. За да включите камерата натиснете и задръжте бутон 1. Ще видите светването на диод, които
показва, че камерата е в режим на очакване.
4. За да направите снимка натиснете кратко бутон 4. Диода ще угасне и ще светне отново. Това е
индикация, че снимката е направена и записана в паметта.
5. За видео – от режим на очакване натиснете бутон 3. Диода ще премигне и угасне докато снима.
За да спрете записа натиснете отново бутон 3.
6. Детектор на движение. За да имате запис само когато има някой пред камерата стартирайте
детектора за движение с натискане на бутон 2. Когато има раздвижване пред обектива записа на
видео автоматично ще стартира и ще спре, когато движението свърши. Излизането от този режим
става с второ натискане на същия бутон.
7. За аудио запис натиснете бутон 5. За да спрете записа натиснете отново бутон 5
8. Изключване – натиснете и задръжте бутон 1, докато диода угасне.

Описание за настройка на час и дата на часовника:

Инструкции: Това невероятно устройство предлага на закупилия го да наблюдава: Време и дата, да
нагласи аларма за важно събитие, да чуе актуално време по всяко време, реална температура,
звуково известяване за събитие през 10 до 60 секунди. Време: За да настроите реално време, просто
натиснете копчето SET, което ще ви позволи да зададете актуалната година. След това по същия
начин се задава и настоящ месец, ден, час и др.

Аларма: В статус Време, натиснете и задръжте бутона за смяна на режимите. След това когато
влезете в алармения режим, използвайте основното копче, за да направите необходимите настройки
на алармата по час и минути

След като направите настройките, натиснете отново копчето за режимите и излезте от алармения
режим. Сега на дисплея редом до часаще се появи и символа за включена аларма. Звук: За да си
настроите часовника и да ви казва точен час, дата и температура, може да влезете отново в режима
за часа. След това правите настройка през 10 или 60 минути да се чува глас.

За да нулирате броенето, от който и да е режим натиснете копчето Talk и ще го нулирате

Инструкциии и операции: Включване: Този часовник е мултифункционално устройство, което може
да снима и записва клипове. Поради това трябва да се знаят някои инструкции преди да се работи с
него. Включването става като преди това се сложи една TF карта, която трябва да е предварително
форматирана. Едва след това камерата може да се включи от дистанционното управление и то от
универсалния знак за това. Видео: За да направите видео клип, от дистанционното управление след
включване на устройството, натиснете копчето с изобразена камера, тогава устройството влиза във
Видео режим. Синият индикатор угасва след като три пъти е мигнал. Камерата записва. За да спрете
видеото, натиснете отново същото видео и спрете записа. Аудио: Записва се след като от режим на
изчакване, се натисне копчето от дистанционното с нарисуван микрофон. Синият индикатор угасва
след три премигвания, което значи, че устройството записва. Снимки: Снимките се правят лесно, като
от дистанцинното се натиска копчето с фотоапаратче. В този случай индикатора ще примигне един
път в синьо. За да го изключите отново натиснете копчето за изключване от който и да е режим и
сега можете да го свържете с компютъра и да прехвърлите данните.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера в будилник с детектор за движение."
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