
СКРИТА КАМЕРА-ХИМИКАЛКА, С ДЕТЕКТОР НА ДВИЖЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Структура химикалка
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Тази камера в обикновен химикал притежава камера, снимаща с високо Hdкачество и резолюция от 
1280х960 пиксела. 

2. Описание:
Малка, удобна и практична химикалка, която със своята невероятна и качествена камера ще направи 
най-добрите и детайлни видеозаписи. Освен тях, можете да направите и много добри снимки, и най-
голямото предимство – да я носите навсякъде с вас. Полезна на лекции, конференции, интервюта, в 
съда, разследване и др.

3. Операции:
Елементи -
- светлинен индикатор – показва настоящото състояние на химикалката, намира се под номер 5 в 
изображението, и когато свети синьо означава, че устройството е в режим на правене на снимки, а в 
червено – на видеозапис.
- Слот за microSD и TF карта – под номер 8, и това е мястото, където ще поставите своята 
допълнителна памет, която може да е или microSD или TF. Поставете според инструкциите, стрелката 
надолу.
- Бутон операционен – бутон 1, който е мултифункционален операционен бутон. Той включва и 
изключва уреда, стартира видеото, аудио записа, прави снимки.
- USB – под номер 7 е слота USB, който се използва, за да свърже камерата с компютъра и да ви даде 
възможност да осъществите трансфер на данни.
- Микрофон и камера – микрофона /3/ записва звук, а камерата /2/ улавя всяко движение.
- Ресет бутон – това е малкото бутонче, скрито в корпуса на химикалката, виждащо се само като 
отвор, който ще ви помогне да установите отново контакт с вашата камера, когато по някаква 



причина тя спре да отговаря.
- Химикалка – тази камера-химикал си има истински химикал /6/, който спокойно може да използвате 
и за да запишете нещо важно.

Вкл./Изкл.

При включването на този уред, посредством натискането и задържането за 3 секунди на копчето 1, 
устройството автоматично влиза във видео режим. Светва червен индикатор. При самото включване, 
индикатора светва червено, докато се разпознае системата, след което ако натиснете отново старт 
бутона за кратко, ще се превключи на фоторежим и индикатора ще светне в син цвят. За да я 
изключите, натиснете отново старт бутона, и задръжте за 3-4 секунди, докато индикаторите изгасна. 
Камерата е изключена, а файловете, които последно сте правили са съхранени. 

Запис видео

Режимите, под които може да работи това устройство са няколко, и всички те се сменят от едно 
копче, 1, което обаче се натиска по различен начин. И по-точно:

- Обикновена камера – След като се стартира камерата, тя автоматично се установява във виде 
режим. В това време синият индикато свети, натиснете един път копчето 1, което паузира видеото и 
светва червеният индикатор постоянно. Може да записва до разстояние от 50 метра.

- Запис чрез детектора на движение – най-хубавото на тази химикал-камера е, че притежава детектор 
за движение, което я превръща в охранителна камера или в шпионска такава. За да стартирате този 
режим, трябва само от режим на видео изчакване да натиснете три пъти и да задържите известно 
време операционния бутон 1. Червеният индикатор светва за постоянно, което означава, че в момента 
устройството е в режим детекция на движение и когато се засече някакво движение, сензора ще 
стартира камерата. От своя страна тогава синият индикатор ще започне да мига, докато прави запис. 
За да го паузирате, трябва ръчно да натиснете еднократно същия бутон 1.

- Снимки – От състояние детекция на движение, натиснете три пъти последователно копчето 1, 
задръжте и ще влезете във фоторежим. В този случай и двата индикатора ще мигат, като натиснете 
копчето, за да направите снимката, ще примигнат три пъти. Снимката е записана.

PC камера

Включвайки камерата към вашият компютър, можете под всяко състояние да използвате камерата 
като PC камера, с която да провеждате онлайн чат с близки и приятели. 

Връзка с компютър

Когато камерата е в режим на изчакване или изключена, само тогава може да я свържете с 
компютъра си. Автоматично операционната система на компютъра ще разпозначе новият хардуер, 
като преносим диск и ще се появи логото в долния, десен ъгъл на работната лента. За да свалите 
снимките от паметта на химикалката, влезте в директорията *Disk\DCIM. Докато прехвърля данните, 
синият индикатор мига постоянно. 



Зареждане

Устройството се зарежда, докато е изключено. Може да се зареди през USB-то и компютъра, и 
посредством специалния адаптер. Докато зарежда, синият индикатор ще свети бавно, а когато 
батерията е напълно заредена, индикатора спира да мига и светва постоянно в синьо. 
Устройството е с литиево-полимерна батерия, ето защо първите пет пъти, за да се разгърне 
капацитета й, е добре да се зарежда и малко над времето, след като започне да свети постоянно 
индикатора. Не повече от час над това време. 

Настройка на текущо време и дата

Устройството може да показва време и дата, на своите записани файлове. За целта обаче ще трябва 
да направите нужните настройки. Времето се появява в следния формат: 
година/месец/ден/часове/минути/секунди. За да направите необходимите настройки:
изключете камерата, свържете я с компютъра, отворете преносимия диск, след което кликнете с 
десния бутон на празното пространство в главната директория на устройството, създайте нов текстов 
документ там и го отворете. Напишете формата за времето, показан по-горе, например 2012 09 28 12 
02 03, като се оставя интервал между цифрите. След това записвате файла с името “userconfig.txt” и 
от този момент нататък на снимките и клиповете от вашата камера ще се появява актуалното време и 
дата. 

Проблеми и решаването им 
Когато паметта е препълнена, синият и червеният индикатори започват да мигат постоянно, за около 
пет секунди, след което устройството записва, каквото прави в момента – клип, снимка, аудио, и се 
самоизключва. В този случай, за да продължите да снимате ще трябва да освободите място. 
Когато няма достатъчно захранване, камерата отново се самоизключва след като пет секунди мигат 
индикаторите. Незабавно заредете.
При неотговаряне на командите от ваша страна, е необходимо да рестартирате устройството 
посредством ресет бутона.

4. 



Технически характеристики:

Още шпионски продукти от същата категория 
Към продукта "Скрита камера-химикалка, с детектор на движение" 
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