
СКРИТА КАМЕРА В ДЕТСКИ ЧАСОВНИК

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Това е един прекрасен начин да следите точно време и в същото време да сте спокойни, че всичко в 
дома ви е наред, докато сте на работа. Малкият, но много ефективен часовник с камера има няколко 
функции, които ще са от полза за всяко домакинство:

1. Часовник
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2. Снимки
3. Видео запис
4. Аудио запис
5. Детектор на движение
6. Инфрачервена LED светлина за нощни снимки

Функционални бутони:

2. Включване/изключване, старт/стоп на видео записа
8. Аудио запис/Детектор на движение
10. Снимка/Инфрачервени LED светлини вкл./изкл.
3. Настройка време:
4. Микрофон
6. Камера
9. USB порт
12. Светлинни индикатори
4/5/7/8 IR LED светлини

Операции:
1. ON/OFF: За да се стартира устройството натиснете и задръжте няколко секунди копчето 2, при 
което червеният индикатор светва, синият мигва един път и камерата влиза в режим на изчакване за 
работа. За да изключите, отново натискате и задържате за няколко секунди копчето 2, при което 
червеният индикатор примигва два пъти и уреда угасва.

2. Видео запис: За да стартирате видео записа, от режим на изчакване за работа, просто натиснете 
копчето 2 един път и отпуснете, при което синият и червеният индикатор ще светнат едновременно 
след което ще угаснат, това означава, че в момента записвате. За да спрете и запишете клипа, само 
натискате и задържате за няколко секунди копчето 2 отново. Устройството спира видеото и 
съхранява записа, докъдето е бил прекъснат в паметта. След което се връща отново в режим на 
изчакване. Ако не сте сигурни какво точно върши вашата камера, докато индикаторите са угаснали, 
просто натиснете 2 един път, ако камерата снима, синият индикатор ще мигне един път.

3. Снимки: За да направите снимки с този невероятен настолен часовник-камера, от режим на 
изчакване за работа, просто натиснете един път копчето 10, при което червеният индикатор ще 
угасне, а синият ще светне продължително. За да направите самата снимка, просто натиснете още 
веднъж 10, синият индикатор примигва един път – снимката е направена и се записва. 

4. Инфрачервени LED светлини ON/OFF: Под режим на изчакване, натиснете и задръжте няколко 
секунди копчето 10, при което червеният и синият индикатори ще присветната три пъти един след 
друг, това значи, че функцията за нощни снимки е включена и можете вече да правите качествени 
записи, въпреки тъмнината. За да ги изключите, правите аналогичното: натискате и задържате за 
няколко секунди копчето 10, изчаквате индикаторите да изгаснат. 

5. Аудио запис на глас: Под режим на изчакване, натиснете за кратко копчето 8, при което синият 
индикатор ще присветне един път, след което и синият, и червеният индикатори ще угаснат 
едновременно. Вашата камера записва глас. За да спрете и запишете записа, натиснете и задръжте 
за няколко секунди копчето 2. Файлът се записва. Устройството отново излиза в режим на изчакване.



6. Детектор на движение: Много полезна функция за всеки дом. Под режим на изчакване, натискате 
продължително време копчето 8, при което червеният и синият индикатори примигват два пъти и 
угасват, което означава, че устройството е влязло в режим детекция на движението. Ако до една 
минута детектора не установи движение, то устройството отново влиза в режим на изчакване. Когато 
засече движещ се обект, съответно, детектора стартира камерата. За да спрете в момента 
записващата камерата, просто натиснете и задръжте копчето 2. Файла се записва и устройството 
отново влиза в режим на изчакване.

7. Уеб камера: Може да използвате това устройство и като уеб камера без да са ви нужни 
допълнителни драйвери за това. Просто свържете камерата с вашия компютър с приложения USB 
кабел от изключено положение, натиснете един път копчето 2, при което камерата сама се 
превключва на режима уеб камера и компютъра я разпознава като периферно видео устройство. 

8. Свързване с компютър: От изключено положение свържете камерата с вашият компютър. След 
като операционната система го разпознае, трябва да се появи във вашият системен браузер като 
moveable disc. Сега може да копирате и триете по стандартния начин файлове от устройството. 

9. Синхронизация на времето: За да настроите актуалното време, което да се показва при направата 
на вашите клипове или снимки, просто трябва да запишете нов .txt файл в главната директория на 
камерата, докато тя е свързана с компютъра ви. В този файл ще напишете точно време в нужния 
формат. 

10. Рестарт: Ако системата на камерата “зависне” и устройството не отговаря, просто натиснете 
едновременно копчета 10 и 2. Устройството ще се рестартира и пак ще може да работите с него.

11. Презареждане батерия: От изключено положение свържете камерата с вашия компютър през USB 
порта, при което устройството се зарежда. Когато това става примигват и двата светлинни 
индикатора. Когато батерията е напълно заредена, синият свети постоянно.

Забележки:

1. Когато няма свободна памет на устройството, двата светлинни индикатора мигат пет секунди 
едновременно, след което се изключва камерата. Изтрийте файловете, които не ви трябват от 
картата памет. Ако няма карта, устройството се изключва. 

2. Устройството е с вградена батерия, която сама се изключва веднъж щом е заредена напълно, няма 
нужда да следите процеса на зареждане.

3. Не изпускайте, не хвърляйте.
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