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МИНИ КАМЕРА BOBLOV МОДЕЛ А3 - 4 ЧАСА
Миниnot
камера
Boblov
модел
Image
found or
type unknown

А3 - 4 часа

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Заредете камерата, като я оставите на зарядното поне 4 часа. Поставете в слота на устройството
microSD карта, като максималния капацитет, който можете да поставите е 32 GB.

2. Включване. За да включите камерата плъзнете нагоре левия горен бутон към ON. Ще светне синия
бутон, което показва че е включена. За да я изключите плъзнете нагоре същия бутон.

3. Видео. От включено положение превключете десния горен бутон в положение VIDEO. Започва да
мига зелен диод, което показва, че устройството записва аудио-видео файл. За да спрете записа и
съхраните файла плъзнете същия бутон в положение SAVE.

4. Снимки. Ако желаете да направите само снимка, можете докато правите видео запис да натиснете
бутона PHOTO. Ще мигне син диод, което показва, че снимката е направена и съхранена на картата.

5. Аудио. От режим на готовност плъзнете долния десен бутон в положение REC. Синия диод започва
да мига, докато тече записа. Когато искате да спрете, включете долния бутон в положение SAVE.

6. Фенерче. При всеки от режимите можете да плъзнете левия бутон в положение LAMP, за да
включите фенерчето. Изключването му става с плъзгането в средно положение.

7. Настройки. За да настроите дата, час и видео резолюция, включете камерата в компютър. Тя ще
бъде разпозната като преносима памет. Отидете в главната директория и отворете текстовия файл с
име time.txt.
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Тук можете да промените датата, часа, да включите и изключите детектора за движение.
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Ако след motion: има 0 детектора е изключен, а ако изпишете 1 ще го включите.

Следващите настройки са:

Y-показва датата и часа на записа, N – не показва;
0-резолюция 1080р, 1-резолюция 720р, 2-резолюция 480р;
Y-презаписва (когато картата се напълни изтрива най-старите записи и презаписва върху тях), N- не
презаписва.
Например: ако искате да нямате записани дата и час върху видеото, резолюция 480р и да не
презаписва напишете накрая на реда Y2N.

При следващото включване на камерата, настройките ще бъдат съхранени.
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