
КАМЕРА ВЪВ ВОДОУСТОЙЧИВ ЧАСОВНИК, С IR 
ПОДСВЕТКА 4GB

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Управлението на часовника става с помощта на два бутона. Първият е горе в дясно (срещу 2 часа) е 
бутона за включване, изключване и управление- бутон А. Вторият (бутон Б) е горе отляво срещу 10 
часа и това е бутона за смяна на режима. 1.Включване. При включването на камерата автоматично 
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се стартира видео записа. Натиснете и задръжте бутон А. Синия диод светва, премигва три пъти и 
угасва. Камерата е в режим на видео запис. За да проверите дали камерата записва натиснете отново 
бутон А. Диода премигва три пъти и отново угасва. Това е индикация за течащ видео запис. 2.
Спиране на записа. Докато тече видео записа натиснете бутон А и когато синия диод започне да 
мига го натиснете отново. Синия диод светва постоянно, което означава, че записа е спрян и файла е 
записан в паметта. 3. Повторно стартиране на видео запис. Когато синия диод свети постоянно 
натиснете кратко бутон А. Диодът светва три пъти и угасва - записа е стартиран. 4. Включване и 
изключване на IR подсветката. Докато тече видео записа натиснете и задръжте за около 2 сек. 
бутон Б. Червения диод мигва три пъти и угасва - IR диодите са включени. За да ги изключите 
натиснете отново и задръжте 2 сек. бутон Б. 5. Снимки. Когато синия диод свети непрекъснато 
натиснете кратко бутон Б. Синия диод угасва и светва червения. Това означава, че камерата е в 
режим на снимки. В този режим натиснете кратко бутон А, червения диод угасва и отново светва - 
снимката е направена и съхранена в паметта на часовника. 6. Аудио запис. От режим на снимки 
натиснете бутон Б. Светват едновременно синия и червения диод. Часовника е в режим на аудио 
запис. Старта и спирането на записа става с кратко натискане на бутон А. По време на записа 
диодите мигат. С натискане на бутон Б минавате отново в режим на видео и така с всяко натискане 
минавате на следващия режим. 7. Спиране. Натиснете и задръжте бутон А. Червения диод светва и 
угасва - камерата е изключена.
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