
СКРИТА КАМЕРА В ЗАПАЛКА 2GB

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инструкции за употреба на скрита камера в запалка

Какво съдържа камерата-запалка:
Бутон за включване/изключване; камера и USB. 

Кратко представяне на продукта:
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Тези продукти са част от мини дигитални записващи устройства, които поради широкото си 
приложение стават все по-търсени. Те имат възможност да правят видео клипове, снимки, да се 
ползват като преносима памет, уеб камера и др. Външният вид, а и цялостното представяне е 
изключително изискано – издържано от естетическа гледна точка и практично, заради лесната си 
преносимост и използване. 

Инструкции на производителя:

Включване: От изключено положение натиснете копчето за вкл./изкл. и ако картата памет не е 
поставена, светлинния индикатор трябва да започне да мига, светва за около две секунди и после 
угасва. Това означава, че устройството е в режим на готовност с гласова активация.
Записване на видео, в режим на гласова активация: След като е в режим на готовност да записва 
звук и видео, когато около него децибелите на нечий глас достигнат 65, машината се включва във 
видео режим и снима около три минути. След това записва файла, който е записала и отново се 
включва в режим на готовност за записване на звук. Ако отново около него се говори на висок глас, 
при който децибелите достигат 65, устройството отново се включва във видео режим и пак записва за 
около три минути, записва и излиза. И така се получава затворен кръг, докато вече около запалката 
няма никой. Така се спестява от захранването, като машината не стои постоянно включена във видео 
режим. 
Режим на изчакване: От режим на гласова активация, натискате веднъж функционалния бутон и 
светлинния индикатор светва постоянно. Устройството излиза от режима на готовност с гласова 
активация и влиза в режим на готовност, при който, ако не се използва до две минути, се изключва, 
което спестява ток.
Как да направим снимки: От режим на готовност, зa дa направите снимка, натискате само веднъж 
функционалния бутон и светлинния индикатор ще светне и угасне, което означава, че снимката е 
направена и записана под формат *JPG файл.
Заснемане на видео: В режим на готовност, натиснете функционалния бутон за около две секунди, 
индикатора започва да мига постоянно, което означава, че камерата записва. Ако искате да спрете 
записа просто отново натискате и записа е записан във формат AVI. 
Изключване: Ако искате да изключите устройството, просто задържате копчето за 4 секунди, 
светлинният индикатор ще светне два пъти и ще угасне, което означава, че устройството е напълно 
изключено, а записите, които сте направили са записани преди да се изключи.
Изтощена батерия: Ако в момента на използване батерията се изтощи, светлинният индикатор ще 
присветне два пъти и устройството ще се изключи, като преди това ще запише файловете.
Зареждане: Включвайки устройството към компютъра или адаптера за захранване, може да 
заредите батерията. Докато се зарежда индикатора свети постоянно. След като батерията е заредена 
докрай, лампичката угасва. 
Няма памет: Светлинният индикатор светва за дълго време и устройството е в режим на изчакване. 
Но след като опитате да снимате или да влезете в режим за записване на видео, чрез глас, то не 
реагира и след две минути автоматично се изключва. 

Съхранение на файлове:
След като спрете да записвате или приключите със снимките, свързвайки камерата-запалка към 
компютъра ви с USB порта, може да прехвърлите или възпроизведете файла на компютъра си. Ако 
устройството е изключено, когато го включите към компютъра, последния ще го засече като USB диск.

Функции на уеб камерата:



Това устройство може да се използва и като уеб камера на вашия компютър. За целта обаче първо 
трябва да се инсталират подходящите драйвери за определената операционна система. След това 
само включвате камерата и системата я засича като уеб камера. 

Сверяване на точно време и час:
В главната директория на устройството създайте нов текстов файл, с име tag.txt. В него запишете 
датата и часа по следния начин: 
[date]
2010/08/01
12:00:00
Както и сами може да се досетите, това са година, месец, ден, час, минути, секунди. Задължително е 
всяко да е на нов ред.Запишете файла и изключете устройството от компютъра. При следващото 
включване на камерата тя ще приеме данните за часа и датата, записани във файла и автоматично 
ще го изтрие.

Параметри:
Брой елементи на картина: 2 000 000 CMOS
Ъгъл на снимане: 65 градуса
Минимум осветеност: 1 Лукс /Lux/
Температура на съхранение: от -20 до 80 градуса по Целзий
Температура на работа: от -10 до -50 градуса по Целзий
Влажност при която може да работи: 15 до 85%
Капацитет на памет: до 8 GB карта
Формат при запис: Камерата поддържа и записва файловете във формата JPEG за снимките и AVI за 
видео файловете, като кадрите за секунда са 30, а резолюцията на картината е 720х480
USB: 2.0
Операционна система: работи без проблеми под версиите на Windows: 2000/XP/Vista32
Запис: Продължителността на видеото е 40 минути за 1GB.
Време за зареждане на батерията: 2 часа. 
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