ОЧИЛА С FU L L HD К АМЕРА

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ

Позиции на копчетата 1.Камера 2.TF слот за карта памет 3.USB 4.Ресет отвор 5.Включване и
изключване на камерата 6.Индикатор Инструкции за работа: Този продукт е уникален и съдържа
уникална по своя вид HD камера, която може да направи за вас детайлни клипове. В своята форма на
слънчеви очила, той съдържа и слот за TF карта, с лесно опериране, малки размери и изчистен
дизайн, той ще Ви впечатли още шом го видите. За почти всички среди от живота, като образование,
сигурност и охрана на дома и семейството и др. Операции: - светлинни индикатори: указващи
състояние При включване на камерата, светлинният индикатор е двоен, а след разпознаването
синята свети постоянно, а червената угасва. При изключване двата индикатора примигват и угасват.
При включване в USB порта, когато камерата чете или се свалят файловете от нея, синият индикатор
започва да мига постоянно. Зареждане батерия: докато се зарежда синият индикатор мига, когато
зареди напълно, светва за постоянно. Видео режим: при стартиране на видео, синият индикатор
примигва три пъти и спира. При намалено захранване, синият индикатор започва бавно да мига.
Когато не е поставена карта памет, синият индикатор отново мига. 1.Включване на вкл/изкл.
копчето: За да включите камерата и да работите с нея, просто трябва да натиснете и задържите,
докато индикатора светне. Когато това стане отпуснете копчето и пак натиснете еднократно, за да
започнете да снимате. Отвора Ресет се ползва само в случай, че камерата не отговаря и дава
несъответстващи команди. Тази камера в очила има точно два слота: за USB и за microTF карта памет.
С помощта на USB слота, ще можете да я включите в компютъра и да свалите нужните ви файлове. В
microTF слота се поставя карта памет с желания обем и така можете да запишете файловете на него.
2.Превключване на режими и спиране на камерата: Когатго искате да включите камерата, просто
натиснете и задръжте копчето за вкл/изкл. Камерата се включва, синият и червеният индикатори
светят постоянно, след което когато устройството е разпознато червеният угасва, а остава само
синият. Камерата е в режим на изчакване. След излизането от който и да е режим, може да я
изключите, като отново натиснете копчето за изключване и включване /5 на графиката/, файла, който
се записва ще се съхрани и устройството ще се изключи. 3.Камера: Когато искате да направите
видео запис, сложете една TF карта в слота и натиснете и задръжте бутона, докато светнат
индикаторите. Изчакайте камерата да се инициализира и само синият индикатор да свети, след което
натиснете кратко копчето за включване. Синият индикатор ще примигне три пъти и ще угасне.
Камерата започва да снима. За да го спрете и запишете файла, натиснете отново кратко копчето 5,
индикатора ще замига, което значи, че файла се записва. След това остава да свети синия
постоянно - камерата отново е в режим на изчакване. 4.Преносима памет: Преди да се възползвате
от неговите свойства като преносима памет, просто сложите една microTF карта в слота и свържете
устройството със своя компютър. На декстопа на вашия компютър ще се появи известие, че има
включена преносима памет, подобна на флашките. Можете да копирате от нея или на нея, да

създавате файлове. Ще намерите файловете на *disc\_DCIM\100dscim. Ако искате да махнете флаш
паметта, просто кликнете на иконката в таск бара, за да я освободите безопасно. 5.Зареждане:
Устройството идва при вас с два начина на зареждане на батерията – с адаптер за електрическата
мрежа и USB кабел. Изберете този, който ви е най-удобен. Докато зарежда батерията, светлинният
индикатор мига синьо, а когато батерията е напълно заредена – свети синьо постоянно. 6.Време
сверяване: Видеоклиповете, които правите с тази камера идват при вас с актуално време в горния
ъгъл. Но за целта ще трябва да го сверите с актуалното време и дата. За целта, свържете камерата с
компютъра и в главната директория създайте текстов файл time.txt. В него запишете в следния
формат актуално време: година:месец:ден и час:минути:секунди. След това запишете файла и
излезте от директорията. Изключете камерата и при следващия видеозапис ще имате и време, кога е
бил правен. 7.Проблеми: Синият индикатор мига постоянно след като пусна камерата: това може да
означава, че нямате карта памет или поставената такава е повредена. Извадете я и проверете дали
всичко е наред с нея. Опитвам се да включа устройството, но то остава нямо и не светват
индикаторите: най-вероятната причина за това може да е изтощената батерия, която трябва
незабавно да заредите. Не заснема видео: няма карта или е повредена Не мога да я свържа с
компютъра: проверете портовете, операционната си система дали поддържа устройството или дали
сте инсталирали драйвери, ако искате да я ползвате като уеб камера.
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