СК РИ ТА КАМЕ РА ВЪВ Ф У НК ЦИОНИРАЩА З АПАЛК А

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ
Едно практично устройство, което ще запише всички ваши постижения или пък разследвания. Прави
висококачествени видеоклипове и снимки, а работи лесно за всеки, които е на "вие" с техниката.
Сдобийте се с практичност и комфорт, удобство и ефективност на една символична цена.

1. Жичка; 2. ключът за запалване; 3. USB; 4. отвор за ресет; 5. ключ за отваряне и изключване; 6. лещи
камера; 7. ярка LED лампа; 8. TF карта слот; 9. отвор индикатор на камерата; 10. ключ за фенерчето.
Описание на елементите и състоянията на устройството: 1. Включване: При натискане на копчето
за включване, устройството леко вибрира, а светлинният индикатор /9/ светва. При превключване на
режимите, отново се усеща лека вибрация, след което червеният индикатор угасва, и светва за
постоянно синият, което означава, че устройството е в режим на готовност за работа. 2. Изключване:
При изключване, и двата светлинни индикатора примигват два пъти, като в същото време запалкатакамера вибрира за няколко секунди, светлините угасват, и вашата камера е изключена. 3. USB: Когато
работите с устройството посредством USB слота, синият индикатор свети постоянно. В това число се
има предвид прехвърляне на файлове или записване на такива. 4. Зареждане батерия, посредством
USB порта: При зареждането на батерията на камерата-запалка, с USB кабела, двата индикатора мига
постоянно, а когато батерията е заредена напълно, светва постоянно червеният индикатор. 5. Видео
режим: При стартиране на видео записа, синият индикатор примигва два пъти, угасва, като в същото
време устройството вибрира два пъти кратко. Камерата записва. 6. Намаляващо захранване: Когато
батерията започва да губи захранване, синият индикатор започва да мига. 7. Без карта-памет: Когато
не сте поставили по някаква причина карта-памет в съответният слот на запалката-камера, синият
индикатор започва да мига. Бутони: - С бутона 2 се нагрява жичката /1/ - С бутон 5, ако го натиснете
продължително време, ще включите или изключите камерата. - С бутон 10 включвате и изключвате
фенерчето, което се намира отстрани на тялото на запалката. Ресет: Ако по някаква причина
устройството не отговаря на командите ви, просто натиснете това копче и то ще се изключи. След
това включете и отново ще можете да работите нормално с него. Слотове: USB /3/: Използва се да се

свърже запалката с компютъра и да се обнови информация, или пък да се зареди батерията. TF карта
памет /8/: В него слагате картата памет, на която ще се съхраняват вашите записани клипове и
снимки. Камера /6/: Получава сигнал и го преработва във видео, което после вие можете да гледате
на компютъра си. Фенерче /7/: Използвате при нужда, да осветите нещо. Включване на
устройството: От копчето Boot /5/, натиснато и задържано, включете устройството, синият и
червеният индикатори започват да мигат постоянно, после след като се инициализира, червеният
угасва, а синият остава постоянно да свети, което значи, че устройството е в режим на изчакване за
работа. Видеозапис: От изключено положение, поставете TF картата-памет, след което натиснете и
задръжте бутона за включване /5/, двата индикатора ще мигнат, след което червеният угасва, синият
остава да свети, значи камерата е в режим готовност за запис. Натиснете еднократно отново същият
бутон, устройството ще извибрира леко, след което синият индикатор угасва и камерата записва. За
да я спрете и запишете, натиснете отново бутона Boot. Устройството извибрира и съхранява файла, и
отново светва синият индикатор, което означава, че се установил в режим на изчакване. Преносим
диск: Може да използвате това устройство като преносим диск, флаш памет. Просто поставете от
изключено положение картата-памет, след което можете вече да пренасяте файлове и да ги сваляте
на компютъра си. Включете директно устройството през USB порта с компютъра си и потърсете в
браузера папката *dish\_DCIM\100DSCIM, в която се намират всички записани файлове на запалката.
Зареждане: В комплекта ще намерите зарядно и USB кабел, с които можете да заредите
устройството, през компютъра си. Когато се зарежда батерията, мигат и двата индикатора, а когато
вече е заредена, червеният индикатор свети постоянно, а синият угасва. Функция запалка: Може да
използвате това устройство и като обикновена запалка. За целта просто натиснете копчете "ignition
switch" /2/ и жичката /1/ ще се нагрее. Сега спокойно може да си запалите цигара, като така
заблудите някои хора, че не е нищо необикновено.
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