
СКРИТА КАМЕРА В ХИМИКАЛ С ДЕТЕКТОР ЗА 
ДВИЖЕНИЕ - 4GB

https://spy.bg/
https://spy.bg/skriti-kameri/493/


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте нашия висококачествен продукт, който изпълнява няколко функции. С 
негова помощ можете да правите видео и да се възползвате от детектора на движение. И всичко това 
под формата на елегантно оформено устройство, изработено с впечатлителни, дискретни размери и 
стабилност на изображението. Може да използвате за много неща и преди всичко да запазите скъпи 
спомени от своите изживявания.
Устройството е много подходящо за хора, занимаващи се с журналистика и разследване или желаете 
да заснемете непрофесионалното отношение на обслужващия Ви служител.

Описание ключове:
1.Работен ключ:Мултифункционален ключ, който при различните модели върши различни задачи, но 
най-общо включване и изключване на уреда, старт и спиране на видеото, превключване на режимите 
и др.
2.Камера: Предава видео сигнал
3.Ресет: При неотговаряне на команди, копчето се ползва, за да се рестартирате устройството.
4 и 5.Индикатори: Има два вградени индикатора – червен и син, като определеното им светване 
може да означава различен статус на каметата.
6.Писец: Истински писец, с който можете да пишете.
7.USB: Интерфейс, с който свързвате компютъра си с камерата и прехвърляте данните.
8.Слот за microSD карта: В него се поставя карта-памет за съхранение на повече видео или аудио, 
както и снимки. 

Употреба:
1.Стартиране и изключване:
1.1.Включване:
- Натиснете и задръжте за 2 секунди работния ключ.



- Устройството се включва, при което синият индикатор ще се включи и продукта влиза в 
разпознаваем статус.
- Когато инициализацията приключи синият индикатор угасва.
- След разпознаването, устройството влиза автоматично в режим на запис, което се потвърждава и от 
червеният индикатор.
1.2.Изключване: За да изключите камерата, правите аналогичното действие на включването. От 
който и да е режим, само натискате и задържате за 4 секунди работното копчето, при което 
индикатора угасва, а ако записвате нещо, системата ще съхрани файла до този момент.

2.Превключване между отделните режими:
- Сменете статуса на смяна на режмите отново с универсалния работен ключ /1/
- По подразбиране камерата влиза в основен видео режим, при което червеният индикатор свети. Ако 
искате да смените режима, натиснете и задръжте копчето за 2 секунди, при което устройството ще 
влезе в режим видео с детекция на движение. Синият индикатор ще светне, а при засичане на обект, 
и двата индикатора светят за десет секунди. За да излезете от режима, отново натискате работния 
ключ.
- Ако превключите по някаква причина между различните режими, докато снимате, автоматично 
устройството съхранява направения досега файл и едва тогазва излиза. 

3.Видео запис /Нормален режим/:
- Превключете на видео режим с работния ключ, при което червеният индикатор ще светне;
- След като решите да стартирате видеото, просто отново натискате същия бутон и червеният 
индикатор започва да мига, което значи, че устройството записва.
- За да го спрете отново натискате за кратко работния ключ, видеото се съхранява и излиза в режим 
на изчакване.

4.Видео с детекция на движение:
Изключително полезен режим на работа е видео режима с детекция на движение. При него, когато се 
установи движение на човек или друг обект, сензорът се активира и включва камерата. Тя от своя 
страна започва да прави видео. И това е чудесен начин да използвате за актуално видеонаблюдение 
и охрана. Как да я използваме:
- от основния видео режим, натиснете и задръжте за 2 секунди работния бутон. Камерата влиза в 
режим детекция на движение. При това положение, двата индикатора светват за постоянно.
- преди устройството да включи детектора, камерата ще забави включването с 10-на секунди, при 
което синият и червеният индикатор ще светнат постоянно.
- след 10 секунди, камерата се включва и червеният детектор угасва, а синият продължава да свети. 
Камерата е в готовност, когато някой премине пред нея да започне да снима. 
- Когато до една минута след спирането на движението няма повече движение, сензорът спира 
камерата и се установява в режим на изчакване.
- За да излезете напълно от режима, натиснете работния бутон, като ако в момента се снима 
устройството ще спре, ще съхрани файла и ще излезе.
За да се гарантира сигурността на записите, камерата на всеки половин час записва направеното до 
сега видео. 

5.Зареждане:
За да заредите батерията, свържете адаптера с камерата, а от другата страна с компютъра. 
Червеният адаптер започва да мига бавно, докато се зарежда. Когато се зареди ще остане да свети 



постоянно. Устройството е с вградена литиева батерия, която има мемори ефект, позволяващ да се 
зарежда камерата и в същото време да записва. Първите пет пъти е добре да остваите батерията 
хубаво да се разреди и тогава да заредите, за да разгърнете потенциала на батерията. 

Технически характеристики:
Видео формат: AVI
Видео кодиране: M-JPEG
Видео резолюция: 1280*960 пиксела
Поддържане операционна система: Windows ME/XP/2003/Vista/7

Още шпионски продукти от същата категория 
Към продукта "Скрита камера в химикал с детектор за движение - 4GB" 
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