МИНИКАМЕ РА С ДВ А ОБ ЕК Т ИВ А И МАГ НИТ

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ
Описание:
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1. Слот за microSD карта
2. Бутон включване/запис
3. Бутон за смяна на режима на работа
4. Микрофон
5. IR диоди, 4 бр., 5 мм
6. Обектив 1
7. Обектив 2
8. IR диоди, 11 бр., 3 мм
9. Бутон за превключване на обективите
10.Захващане на статива
11.Бутон за включване и изключване на диодите
12.Светлинен индикатор
13.Micro USB слот за зареждане и прехвърляне на запис
14.Ресет

Начин на работа:

Преди да започнете работа заредете камерата за 4-5 часа.

Включване/Изключване. Натиснете и задръжте бутон 2 за около 3 секунди докато се включи синия
диод. Камерата е включена. За да я изключите задръжте същия бутон за около 2 секунди докато

започне синия диод да мига. Отпуснете бутона и камерата е изключена.
Старт/стоп видео. За да спрете записа натиснете бутон 2. Със следващото му натискане отново
стартирате записа.
Смяна на режима на работа. Камера автоматично започва да записва видео след като я включите.
Натиснете бутон 2 за да спрете записа. След това с натискане на бутон 3 правите снимки. Ако искате
да записвате звук натиснете и задръжте за около 2 секунди бутон 3. Синия диод започва да мига
докато записва аудио. Спирането на записа става с кратко натискане на бутон 3.
Детектор на движение. При спрян видео запис (червения диод свети постоянно) натиснете два
пъти бутон 2. Червения диод премигва и угасва докато се намира в режим на детектор. За да
излезете от този режим отново натиснете два пъти същия бутон.
Смяна на датата. Когато включите камерата в компютъра си, той ще я разпознае като преносима
памет. В основната директория ще откриете файл time.txt. В него нанесете актуалните дата и час.
При следващото включване на устройството датата и часа ще бъдат сверени.
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