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Описание на функциите:  Дисплея на часовника показва текущото време, година, месец, ден С 
функцията за аларма имате възможност да зададете аларма за желано от вас време в даден 
интервал – от 1 до 60 секунди. Има и гласова функция, която ви казва точно време  Настройки на 
опциите:  Време – Във включено положение на часовника, натиснете бутона “SET”, за да влезете в 
режима и да промените годината, ако тя не е актуалната. Въведете годината с бутоните “UP” и 
“DOWN”. Всяка цифра, която променята ще мига, докат въвеждата информацията. След това 
натиснете отново бутона SET, за да се прехвърлите на месеца – отново с двата бутона “UP” и “DOWN” 
сменете датата на текущата към момента. По същия начин се променят и месеца, минутите и 
секундите на часовника, за да сверите времето

След като нагласихте текущите времеви настройки, натиснете бутона “MODE”, за да излезете от 
менюто и да запазите настройките.  Аларма  – В режима, показващ актуално време, натиснете 
бутона “MODE” и влезте в режим на настройка аларма - трябва да видите накъсани чертички 
разделени от две точки. В това поле ще въведете желаният час и минути от вас, когато искате 
алармата да се включи. След това натиснете бутона “SET”, за да въведете часът на алармата, като 
работите с бутоните “UP” и “DOWN”. След това по аналогичен начин настройка интервал, през който 
да се включва алармата, като може да избирате измежду от 1 до 60 секунди и мелодия, с която да 
свири алармата.



След като въведете своите настройки, натиснете бутона “MODE” и излезте от менюто. Ако искате да 
изключите алармата, влезте в режима аларма, и натиснете бутона “UP”. Ще видите времето, което 
сте задали за своята аларма. За да я изключите трябва само да натиснете три пъти бутона “UP”. 
Натиснете бутона “MODE”, за да се върнете в режима Час.  Формат на часа  – Имате възможност, 
както при всеки електронен часовник, да избирате между два формата на показване на часа – 12 и 24 
часов.

За да направите нужните настройки, още преди да въведете часа използвайте бутона “UP”, за да 
изберете формата, а бутона “DOWN”, за да изберете градусната система (може да избирате измежду 
Фаренхайт и Целзий  Описание на камерата-часовник: Този часовник има вградена дигитална 
камера, която разполага и със слот за допълнителна TF памет, прави видео в 30 кадъра в секунда с 
резолюция от 640х480 пиксела на възпроизвежданото видео. Малкият часовник побира в себе си 
такива функции, благодарение на камерата, като видео клипове, използване като уеб камера, аудио 
запис, самоснимачка (детектор на движение), електронен таймер и възможност за съхранение на 
файлове. И всичко това в едно-единствено устройство. Захранването е посредством вградена литиево-
йонна батерия, която позволява непрестанен видео запис в продължение на 12 часа, а аудио – 25 
часа. Камерата е двумекапикселова, което значи, че направените клипове или снимки, ще са 
висококачествени, ясни и детайлни. Максималната карта памет, която поддържа устройството е до 
32 GB. Благодарение на високочувствителния си детектор на движение, устройството може да бъде 
използвано като джаджа, записваща доказателства. Разполага и с дистанционно. Работа с камерата:
- В изключено положение, отместете покриващата капачка от дясната страна на продукта. Поставете 
в слота TF картата. Часовникът се стартира. Натиснете бутона със символа за изкл/вкл., за да се 
синхронизира с часовника. След като синята лампичка светне, това означава, че устройството е в 
режим на изчакване. За да записвате видео, натиснете бутона със символ за видео (малка камера), 
като синият светлинен индикатор ще присветне три пъти и ще угасне – записа се стартира. За да го 
спрете, натиснете отново бутона със символа камерка, и синият индикатор ще светне. Записа е 
спрян. - За да запишете нечий разговор, глас или просто да тествате аудио способностите на 
продукта, от дистанционното управление натиснете бутона с изрисуван микрофон на него. Синият 
индикатор премигва два пъти и угасва – започва аудио запис. Ако искате да го спрете, отново 
натискате същият бутон. Синият индикатор светва постоянно, което означава, че аудио записа е 
спрян и съхранен. - За да направите качествена снимка, просто натискате от дистанционното бутона 



с нарисуван фотоапарат, синият индикатор светва бавно, което означава, че прави снимката. За да 
влезете в режима самоснимачка или детектор на движение, повтаряте горните действия. Камерата 
ще прави поредни снимки при засечено движение. Изключвате устройството от бутона с познатия ни 
символ за вкл/изкл. - USB функция: Когато искате да прегледате или прослушате записите си, от 
режим на изчакване на устройството, поставете приложения към комплекта USB кабел, свържете го с 
компютъра и натиснете тогава от дистанционното копчето за вкл/изкл. Компютъра автоматично ще 
го разпознае като преносима памет, а камерата ще влезе в USB режим. - Зареждане: За да заредите 
батерията на вашата камера-часовник, просто поставете USB зарядното в съответния слот, а другия 
край в електрическата мрежа. Устройството трябва да е изключено. Щом светне червеният 
индикатор, това означава, че вашата камера зарежда батерията си. В момента, в който индикатора 
угасне, батерията е заредена. Може да го заредите и през USB слота на компютъра. - Ресет: В някои 
случаи поради системна или хардуерна грешка, устройството може да не отговаря и да не изпълнява 
вашите команди. В този случай натиснете продължитлено време бутона OFF и след това включете с 
ON. Предупреждение за намаляване на захранването: Когато токът или захранването на вашата 
камера-часовник намалее, синият индикатор започва да мига постоянно. Това означава, че трябва да 
го включите към електрическата мрежа час по-скоро.

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