МИНИ КАМЕРА С ШИРОК ОЪ Г Ъ Л ЕН ОБ ЕК Т ИВ

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ
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1. Бутон за включване и изключване 2. Бутон за смяна на режима 3. Инфрачервен диод 4. Микрофон 5.
Обектив 6. Mini USB порт 7. Процеп за връзване 8. Бутон за включване и изключване на IR диоди 9.
Светлинен индикатор 10. Слот за microSD карта Камерата има акумулаторна литиево-полимерна
батерия и затова преди да я използвате заредете добре. Зареждането става през USB порта, като го
свързвате с кабела към компютър или захранващ адаптер с напрежение 5V DC. След като заредите
устройството поставете microSD карта в слот 10. Ако няма поставена карта или картата не се
разпознава ще видите едновременно да мигат червена и синя светлина и след 10 секунди камерата
ще угасне. Ако това се случи поставете карта или я форматирайте. Ако светлинната индикация е
постоянно светнали син и червен диод, то паметта на картата е запълнена и трябва да изтриете част
от записите. Видео режим 720Р. Натиснете и задръжте 3 секунди бутон 1, червения и синия диод
ще светнат, докато камерата се инициализира, след което остава да свети само червения. Камерата е
в режим на очакване в положение 720Р. За да стартирате записа натиснете кратко бутон 1. Червения
диод мига докато тече записа. За да спрете записа натиснете отново кратко бутон 1. Снимки. От
режим на очакване 720Р натиснете бутон 2. Светва синия диод, което означава, че камерата е в
режим на снимки. С кратко натискане на бутон 1, синия диод угасва и отново светва. Това означава,
че снимката е направена и записана в паметта. Видео режим 1080Р. От режим на очакване 720Р
натиснете два пъти бутон 2. Червения и синия диод светват едновременно. За да стартирате записа
натиснете кратко 1. Диодите мигат докато снима. За да спрете записа отново натиснете бутон 1.
IR диоди. За да включите инфрачервените диоди натиснете бутон 8, когато сте в режим на очакване.
Синия диод ще мигне два пъти, което означава, че IR диодите са включени. За да ги изключите
натиснете отново бутона, синия диод мигва четири пъти и диодите са изключени. Снимки при
зареждане. Ако включите камерата към източник на напрежение 5V DC камерата автоматично ще се
установи в режим 720Р и ще започне да снима докато не запълни паметта на картата. Ресет. За да
рестартирате камерата натиснете едновременно бутони 1 и 2 за около четири секунди. Сверяване на
часа и датата. Включете камерата към USB порта на компютъра. Устройството ще бъде разпознато
като преносима памет. В основната директория създайте тексттов файл с име timerset и следното
съдържание: ГГГГММДДЧЧММСС Y, където ГГГГ е годината, ММ – месец, ДД – ден, ЧЧ – час, ММ –
минути, СС-секунди или 20150714123000 Y е 2015 година, месец юли, дата 14, 12 часа, 30 минути и 0
секунди. При следващото пускане на камерата часа и датата ще бъдат сверени и файла изтрит.
Изключване. Натиснете и задръжте бутон 1 за около 5 секунди. Всички индикации ще угаснат и
камерата ще се изключи.
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