СК РИ ТА КАМЕРА В ДИМЕН ДАТ ЧИК С ДАТ ЧИК З А
ДВ ИЖ ЕНИЕ 4GB

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ
Бутони 1. USB 2. Ресет 3. Вкл/изкл. 4. Включване на детектор на движение 5.Светлинен индикатор
6.Лещи Инструкции за операциите: 1.За да включите устройството, просто натиснете копчето за
вкл/изкл от самия детектор и го установете в положение ON. 2.След това с дистанционното натиснете

копчето с изображението на включване/изключване на продукта. В този момент синият и червеният
светлинни детектори ще светнат едновременно. След първоначалната инициализация, синият ще
угасне, а червеният ще продължи да свети. Продуктът е в режим на готовност. 3.Снимка: За да
направите снимка с тази камера в димен детектор, от режим на готовност натиснете просто
копченцето, на което има нарисуван фотоапарат. Червеният индикатор ще примигне един път, значи
снимката е направена. 4.Видео: За да направите видео от режим на изчакване просто натиснете
копчето с камера на него и червеният индикатор ще примигне три пъти и ще угасне. Камерата
записва. За да я спрете, просто отново натиснете копчето и устройството ще запише файла и отново
ще се установи в режим на готовност за работа. 5.Детектор на движение: Може да правите клипове
само, когато пред камерата се установи движение. Това става, като програмирате самата камера. За
да направите това, просто от режим на готовност за работа от дистанционното натиснете копчето, на
което има изобрезен човек. И двата индикатора – червения и синия ще примигнат четири пъти и ще
угаснат. Сега детектора е включен и когато някой мине, той ще включи камерата. За да го изключите
отново натиснете същото копче. 6.Изключване: Натиснете копчето за изключване от дистанционното.
7.Докато се зарежда батерията, камерата може да направи кратко видео от три минути. 8.Ресет: Ако
поради някаква причина вашата камера започне да се държи странно или не отговаря на командите
ви, натиснете копчето Ресет, за да го рестартирате, или натиснете и задръжте копчето за
изключване, докато угасне. След това включете и продължете работата си, откъдето е прекъснала.
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