МИНИАТЮРЕН Ф ОТ ОАПАРАТ

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ
Представяме ви най-малката, практична и с изчистен дизайн камера, която може да стане спътник на
всяка дама. Чудесна идея за оригинален подарък.

Операции: Вкл/Изкл. - За да включите вашата мини камера, просто натиснете и задръжте за около 2
секунди копчето. Когато се включи червеният индикатор ще светне. Устройството в момента се
намира в режим на изчакване. Изключването става по аналогичен начин – натискате копчето за две
секунди, червеният индикатор угасва, камерата спира. Снимка – Снимка се прави много лесно.
Всичко, което трябва да направите е, от режим на изчакване да нагласите снимката така, както бихте
желали да излезе, след което само да натиснете работния бутон един път. Индикатора ще мигне
един път, снимата ще се запише, и сте готови за още една снимка. Ако устройството не е в режим на
изчакване, просто използвайте бутона за смяна на режима, за да отидете в този за правене на снимки
Видео – За да направите видео, трябва отново да натиснете едно копче. Просто отивате отново в
режим на изчакване, след което натискате и задържате за 2 секунди работния бутон, след което
отпуснете. Червеният индикатор угасва. Камерата започва да записва. За да спрете видеото, просто
натиснете и задръжте отново копчето, за около секунда този път. Намалено захранване – Когато
захранването е прекалено ниско, камерата записва правения файл до момента и се изключва.
Презареждане – За да заредите вашата камера, изключете устройството, свържете USB кабела с
камерата и зарядното, включете. Докато се зарежда индикаторът мига червено. След като се зареди,
индикатора угасва. Преносима памет-диск – Може да използвате тази супер мини камера и като
флашка. Просто свържете камерата с USB кабела към компютъра и изчакайте да се появи
информация за свързването на десктопа на компютъра. Сега вече може да използвате като
преносима памет. Рестарт – В някои случаи, камерата може да не отговаря на вашите команди. Тогава
софтуера има нужда от рестарт. Просто вземете една тънка игла или друг подобен метален предмет,
бръкнете в отвора, означен с ресет и натиснете леко. Камерата ще се изключи, след което можете да
я включите, за да я ползвате нормално. Настройка на актуално време – За да направите актуалното
време видимо на вашите снимки или клипове, всичко, което трябва да направите е просто да влезете
в главната директория на камерата, да създадете текстов файл с име "time.txt", да го отворите и да
запишете в него формата за време и година в следния вид: 2013/02/28 и след едно клик на интервала

часът 12:00:00. След това само рестартирате камерата и настройките биват записани в паметта.
Уебкамера – В каквото и състояние да се намира камерата, може да я включите в компютъра и да
подготвите настройките за уебкамера. След като е включена, просто натиснете с дясното копче
иконката, която ще се появи в долния десен ъгъл и изберете safe detection hardware. След това
следвайте стъпките. Технически характеристики: Видео формат: AVI Видео резолюция: 640*480 Кадри
в секунда: 30 кадъра Формат снимка: JPG Снимка резолюция: 1280*720 Операционна система: Windows
Me/2000/XP/2003/Vista; Mac os 10.4, Linux Зарядно волтаж: DC-5V Карта памет: TF, micro SD с
възможност за надграждане до 32 GB
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