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Инструкции светлинни индикатори:

1.Червен индикатор: намира се на цифрата 2 на часовника, а зеленият индикатор е на 4 на 
часовника.
2.Зеленият индикатор  показва режима на изчакване при видео режим, червеният – изчаква при 
аудио запис, а ако и двата индикатора светят заедно – то е в режим на изчакване на фото режим.
3.Когато зеленият индикатор  примигне три пъти и после угасне, тогава камерата се намира в 
записващо положение, при положение, че червеният индикатор промигне три пъти и угасне, тогава 
камерата записва аудио, а когато зеленият светне един път и угасне, а червеният два пъти – тогава 
устройството прави снимка.
4.Няма карта памет: Когато няма карта памет, тогава и червеният, и зеленият индикатори 
примигват три пъти, след което камерата угасва. 
5.Няма достатъчно място: Когато паметта падне под 30MB, зеленият индикатор започва да мига 
бързо.
6.Няма захранване: Когато захранването остане толкова малко, че има нужда от зареждане, 
червеният индикатор започва да мига бързо и камерата спира.
7.Зареждане: Когато камерата се зарежда, червеният индикатор свети постоянно, а когато вече е 
заредена, червеният угасва, а зеленият светва постоянно.
8.Връзка с компютър: Когато сте свързали устройството с компютър, и копирате файлове, зеленият 
индикатор мига много бързо.

Инструкции операции:

1.Поставяне на карта: Махнете капака на задната част на часовника, след което и самата батерия. 
Ще видите малък слот, в който се поставя TF карта. След като я сложите там, сложете обратно 
батерията, а над нея и капака и затворете.
2.Включване: Завъртете ключ 2 на точката 4 и задръжте за две секунди, за да се включи 
устройството. Зеленият индикатор ще започне да свети, което значи, че устройството е в режим на 
готовност за видео запис.
3.Видеозапис: От режим на изчакване, натиснете еднократно работния бутон, при което червеният 



индикатор ще примигне три пъти, след което ще угасне. Това значи, че камерата е започнала да 
снима. За да спрете видеото отново едноратно натиснете същия бутон, записа спира, съхранява се и 
устройството излиза в режим на изчакване.
4.Аудио запис: От режим на изчакване за видео запис, натиснете еднократно копчето за смяна на 
режимите, след което устройството ще влезе в аудио режим и червеният индикатор ще светне. 
Натискайки работния режим, ин дикаторът започва да мига три пъти и угасва, което значи, че 
устройството записва аудио. Натиснете отново същия бутон, за да спрете и съхраните аудиото.
5.Снимка: От аудио режим, натиснете еднократно бутона за смяна на режимите, при което 
устройството влиза в режим за правене на снимки, и двата индикатора – зеленият и червеният 
светват по едно и също време. Натиснете отново работния бутон и зеленият индиктор ще примигне 
един път. Снимката е направена. За да направите няколко снимки една след друга, може да 
натиснете и задържите копчето, докато желаете. 
6.Изключване: За да изключите часовника, просто от кой да е режим, натиснете и задръжте 
работния бутон. Ако пък няма действия, извършвани с него, устройството автоматично се изключва 
след три минути. 
7.Свързване с компютър: За да свържете устройството с компютър, отворете водоустройчивия 
капак, свържете USB кабела със слота на часовника, а другата страна – с порта на компютъра. 
Операционната система ще го разпознае като преносим диск.
8.Зареждане: Свържете компютъра с устройството или пък камерата с адаптера. При това 
положение, докато се зарежда червеният индикатор мига, а когато се зареди угасва и зеленият 
светва. 

Уеб камера:
В изключено положение се натиска и задържа работния бутон, след което се свързва с компютъра и 
ще видите на вашия екран, че се показва иконка с уеб камера. 

Още шпионски продукти от същата категория 
Към продукта "Скрита камера с голямо време за запис" 
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