
СКРИТА КАМЕРА В НАСТОЛЕН ЧАСОВНИК - 4GB

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инструкция за ползване на DVR камера, скрита в настолен часовник

Функции:
Камера – 300 K пиксела
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Формат на записаните видео файлове – AVI
Резолюция на видеото – 640х480 пиксела
С възможност за записване на видео 
2.0 USB
Вградена литиево-йонна батерия: работи час и половина преди да има нужда от презареждане
Няма нужда от инсталиране на допълнителни драйвери: устройството работи на принципа Plug’n’Play 
и за операционните системи Windows ME/2000/XP/ Mac OS няма нужда от инсталационни драйвери, 
изключение прави само по-старата версия на Windows 98. 

Външен вид:
Ето и джаджите, които съдържа тази мини скрита камера. 
1. Камера.
2. LED светлина.
3. Копче за изключване/включване/записване и стартиране на запис.
4. Копче за рестартиране на камерата.
5. USB порт.
6. Сверяване на време.
7. Микрофон

Принцип на действие:
Зa дa включите камерата: Натискате копчето за включване продължително (за около две секунди) и 
светодиодния индикатор светва в зелен цвят. За около осем секунди зелената светлина ще примигне 
три пъти, след което спира да свети, което означава, че в момента DVR камерата в настолния 
часовник записва. 
Зa дa я изключите, натискате продължително копчето за около три секунди, зa дa запишете видеото 
и след като индикатора светне в червено, което значи, че камерата е спряна, спирате и самото 
устройство.
Когато няма достатъчно място в паметта, устройството само се изключва. 
Бутона за рестартиране се използва, когато искате да изтриете файла, който в момента сте записали. 
Предишните записани видео файлове, съответно няма да пострадат.

Инсталиране на драйвери за Windows 98:
Мини камерата, скрита в настолен часовник идва и с инсталационен диск, от който може да качите 
драйверите, необходими ви, зa дa използвате устройството под Windwos 98, ако сте с друга 
операционна система, драйвери не са ви необходими.

Свързване на камерата към компютър:
1. Свързвате USB кабела, който ще намерите в кутията към часовника, а после и към компютъра ви. 
След като сте го направили правилно, компютъра трябва да засече камерата като “removable disk” в 
“my computer”. 
2. Веднъж свързан към вашият компютър, настолния часовник, със скрита камера, започва да работи 
точно както и обикновените флаш памети: от него може да гледате, триете и прехвърляте данни – 
снимки и видео. Също така може и да записвате на него.
3. Изключване от USB порта. Зa дa не загубите данните, намиращи се на устройството може да 
следвате някоя от следните инструкции за по-безопасно изключване:
- кликвате два пъти на иконата “delete the hardware safely” /премахнете устройството безопасно/;
- след като се появява диалогов прозорец, натискате “стоп” /”stop”/ ;



- избирате устройството, което искате да спрете и потвърждавате съвета “The USB mass storage 
device can be removed from the system safely” /устройството може да бъде премахнато от USB порта 
безопасно/.
4. Затворете диалоговия прозорец.
5. Премахнете DVR настолния часовник със скрита камера от компютъра си.

Зареждане:
Устройството разполага с презареждаема литиево-йонна батерия, която се зарежда посредством USB 
порта на компютъра ви. Как става това? Включвате първо USB кабела в устройството, а след това и в 
компютъра ви. Но преди това трябва да сте сигурни, че сте излезли успешно от системата, със 
стъпките, посочени по-горе, само че без да изключвате от кабела устройството. След като започне да 
зарежда батерията, светлинния индикатор трябва да започне да свети с постоянна зелена светлина. 
След като е напълно заредена, светлината става червена. Това означава, че вече може да го 
изключите. Първо изключвате USB кабела от компютъра и едва след това и самото устройство от 
кабела. 
Запомнете, че ако няма достатъчно ток, устройството само ще се изключи, като преди това е 
съхранило файла, който записвате в момента. Ако не сте го ползвали дълго време е желателно първо 
да го заредите на пълния му капацитет, преди да го ползвате. 

Сверяване на времето за видео записи:
Свържете устройството към вашият компютър и след като то се появи като removable disk, кликнете 
на файла GetSysTime. Следвайте следните стъпки:
1. Отворете инструмента, с който се сверява времето.
2. Системата ще ви покаже прозорец, на който има един бутон – Get System Time. 
3. Кликнете на Get System Time бутона и системата автоматично ще свери времето на DVR камерата.
4. След като успешно се е сверило времето, системата ще ви покаже прозорец, на който трябва да 
потвърдите, че всичко е преминало успешно.
5. Кликвате на бутона Confirm и премахвате устройството от USB порта на компютъра.

Допълнителни бележки:
Температура: Никога не използвайте устройството на температура по-висока или по-ниска от 
нормалната към момента температура на средата. 
Влажност: Камерата може да работи във влажна среда, която се доближава до нормалната, нито 
повече, нито по-малко. Не си правете експерименти, устройството не е водоустойчиво и няма да 
заснеме нищо под водата. Единственото, което може да се случи, е че ще трябва да си купите нова 
камера. 
Яркост: Не снимайте срещу пряка слънчева светлина или друг вид ярка светлина, защото може да 
увреди лещата на камерата. 
Други предупреждения: Тъй като това е изцяло електронно устройство, не бива да снимате в 
магнитна или електрическа среда, освен това силен удар и енергично тръскане биха го повредили 
необратимо.

Не мога да…
…го включа: Проверете захранването. Може да има нужда от зареждане на батерията.
... свалям и качвам файлове нормално:



- проверете USB кабела, може да е свързан неправилно, изключете и включете отново;
- ако сте под Windows 98 проверете дали сте инсталирали правилните драйвери и дали изобщо има 
драйвери;
- проверете дали има достатъчно място в картата, може да е препълнена.
…вляза в устройството. Система забива: В такъв случай единственото, което може да направите е 
да рестартирате устройството или компютъра. 
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