СКРИТА PC W EB К АМ ЕРА

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ
Една невероятна камера, която ще запише всяко ваше или това на познати и приятели действие.
Използвайте в дома или на работното място, в търговския обект или на такива места, като
библиотека и кина, музей и конферентна зала.

Инструкции за работа:
1.Това е високотехнологичен и висококачествен продукт, който прави клипове в резолюция от
1280х720 пиксела и 30 кадъра в секунда. Удобно и практично, то има включено дистанционно
управление, което позволява работа от разстояние. Може да поставите външна памет под формата на
TF карта. Като един мултифункционален високотехнологичен продукт, устройството може да
извършва много дейности, в това число и видео запис, аудио запис, индукция на видео, снимки, видео
чат, съхранение на файлове и продължителна работа, благодарение на своята висококапацивна
батерия в продължение на 12 часа, а 25 часа може да бъде в режим на изчакване и готовност за
работа. Поддържа карти памет до 32GB. Със своя дискретен и практичен дизайн, този продукт е
вашата идеална алтернатива на охранителна техника и то на достъпна цена с лесни за възприемане
и изпълнение функции.
2.Как да работим с камерата:
2.1.Преди да я включите ще трябва да поставите карта памет, с която да можете да записвате всичко
случващо се. След това превключете ключето на положение ON, за да е в готовност камерата.
2.2.Вземете дистанционното и включете камерата от копчето за включване. Двата индикатора –
синият и червения светват едновременно, след което когато камерата се инициализира синият
индикатор угасва, а остава да свети постоянно само червения.
2.3.Снимки. За да направите снимки от това положение на готовност за работа, натиснете от
дистанционното копчето с фотоапарата, при което и двата индикатора угасват и устройството ви е
направило снимка. След това записва. Когато отново светне червеният индикатор, снимката е
записана и можете да направите ако искате още една.

2.4.Видео: От положение готовност за работа, натиснете от дистанционното копчето с камерката,
при което червеният индикатор примигва три пъти и угасва. Камерата записва. За да спрете записа,
натиснете отново същото копче. Камерата записва видеото и отново се установява в режим на
готовност за работа.
2.5.Аудио запис: Аудио записа става пак изключително лесно. От дистанционното натиснете копчето
с микрофон, червеният индикатор примигва три пъти, след което угасва. Устройството започва да
записва аудио. За да го спрете и запишете файла, отново натискате същото копче и камерата се
установява в режим на изчакване.
2.6.Детектор на движение: Това е много удобна и практична опция, при която когато пред камерата
застане някой, тогава тя започва да снима. За да включите детектора, просто от дистанционното
натиснете копчето за детектор на движение, при което синият и червеният индикатор ще примигнат
4 пъти и ще угаснат. За да спрете опцията, отново натиснете същото копче.
2.7.За да свържете устройството с компютър, то задължително трябва да е в изключено положение.
2.8.Зареждане: Може да заредите батерията по два начина – или с адаптера, или през UBS порта на
компютъра. Докато зарежда индикатора ще свети в синьо. След това ще угасне.
2.9.Ресет: Ако по някаква причина камерата спре да отговаря на командите ви, просто натиснете
копчето OFF, а след това отново ON, за да продължите работа.
2.10.Използване като уеб камера: За да се възползвате от пълните функции на тази камера, може
да я използвате като уеб камера, с която да провеждате своите онлайн видео разговори. За целта
обаче ще трябва да инсталирате включените драйвери, които ще намерите в специалния диск, част
от комплекта на тази камера.
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