
СКРИТА КАМЕРА В КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ - 4GB

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инструкция за работа 
със скрита микро камера в аларма за кола

Следващите инструкции се отнасят до манипулацията и действието на скритата микро-камера в 
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ключодържател HD05. Радваме се, че сте избрали нашата компания, и се надяваме да оправдаем 
гласуваното ни доверие. С нашите продукти ще се чувствате по-сигурни и спокойни за вас, вашите 
близки и имущество. Нека да видим какво точно съдържа този продукт. 
Въпреки малките си размери, тази скрита камера е оборудвана с микрофон, за по-ясен звук; камера, 
за видео запис; с възможност за правене на снимки, когато искате само да снимате някой, USB порт, 
който да ви помогне да прехвърлите записа, светлинен индикатор, който показва в какъв статут се 
намира камерата, и копче за включване/изключване.

Как се работи с устройството?

Зa дa включите в режим видео трябва от изключено положение да натиснете продължително копчето 
за включване/изключване, докато лампичката светне. Зa дa започнете да снимате, натискате копчето 
за запис няколко секунди, докато лампичката светне три пъти. След като индикатора вече не свети, 
това означава, че в момента камерата записва. Зa дa спрете записа натискате копчето за 
включване/изключване, докато лампичка отново светне постоянно. Зa дa изключите устройството 
просто натиснете продължително бутона за включване/изключване, докато лампичката изгасне.
Зa дa включите в режим за правене на снимки, от изключено положение натискате копчето за 
включване/изключване, докато индикатора светне. След това натискате копчето за запис, но само 
веднъж, и лампичката ще примигне веднъж. Сега вече може да правите спокойно снимки, като 
натискате отново копчето за запис по веднъж и така, колкото снимки искате да направите. Зa дa 
изключите устройството отново натискате продължително време копчето за включване/изключване.

Светлинен индикатор и значенията на различните състояния

При зареждане на устройството: Индикатора свети постоянно, докато се зарежда камерата, а 
след като е напълно заредена – угасва.
Четене или записване от/на USB: Индикатора премигва бавно.
В режим на готовност /standby/: Индикатора свети постоянно.
Не достатъчно памет /пълна флаш карта/: Индикатора светва за един продължителен момент.
Изтощена батерия или намаляване на захранването: Светлината започва бавно да премигва.

Форматът, в който се записват видео файловете е универсалният AVI, който четат всички 
операционни системи и плеъри за възпроизвеждане. 
Резолюция на снимките: 1280х960 пиксела.
Резолюция на заснеманото видео: 640х480 пиксела.
Батерията е презареждаема с капацитет 240 mAh /милиампер часа/ с 3.7 V напрежение.
На заснетите видеа и снимки отдолу в десния ъгъл се показват дата и час на заснетия файл. Но зa дa 
се показва вярната дата, вие трябва сами да си го конфигурирате. Зa дa направите това, трябва да 
свържете устройството с компютъра, посредством USB кабела и да създадете текстов файл в 
основната директория на паметта на устройството. Текстовия файл, който сте създали кръстете 
“setdate.txt”. След това отваряте новосъздадения файл и въвеждате формата на година, месец, ден, 
час, минути и секунди, така, както искате да се вижда, например 20100505144723, след което 
записвате направените промени с бутона Save или Запиши, преди да го затворите. И вече си имате 
добавено време, и следващия път, когато включите устройството, то ще си нагласи времето само и 



ще ви показва кога точно е снимало. След настройка на новите дата и час файла автоматично се 
изтрива.

Какво може да намерите в комплекта? 

1. Скрита камера в красива аларма за кола с елегантен дизайн.
2. USB кабел за зареждане и прехвърляне на компютър на направените записи.
3. Диск с драйвери за Windows 98 и драйвери за устройството, ако го използвате като web камера.
4. Инструкция за ползване на английски език.
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