ВО ДО У СТОЙЧ ИВ ЧАС ОВ НИК С К АМЕРА И Г ЛАС ОВ А
А К Т ИВ АЦИЯ

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ
Управлението на часовника се осъществява с два бутона - горе в дясно (бутон А) и горе в ляво (бутон
Б). 1. Видео - натиснете и задръжте за около 2 секунди бутон А. Светват едновременно синия и
червения диод, след това остава да свети само синия и камерата е в режим на очакване. За да

започнете да снимате видео натиснете кратко бутон А. Синия диод мигва три пъти и угасва. Камерата
снима видео. За да спрете записа натиснете отново кратко бутон А. Синия диод светва и записа се
съхранява в паметта. 2. Включване и изключване на инфрачервените диоди - от режим на
очакване натиснете и задръжте бутон Б. Червения диод мигва три пъти и се включва инфрачервената
подсветка. За да я изключите натиснете и задръжте отново бутон Б. Подсветката се изключва, като
няма индикация от диодите. 3. Снимки - от режим на очакване натиснете кратко бутон Б. Синия диод
угасва и светва червения. Камерата е в режим на снимки. С натискане на бутон А снимате и снимката
се записва в паметта на часовника. 4. Гласов контрол - от режим на очакване натиснете два пъти
бутон Б. Започват да мигат едновременно синия и червения диод. Когато сензора се активира от звук
диодите мигват два пъти и угасват докато камерата снима. За да спрете записа натиснете бутон А. 5.
За изключване натиснете и задръжте бутон А докато угасне светлинната индикация. 6. Настройка на
дата и час. В текстов файл, с име time.txt записан в основната директория и следното съдържание:
2013.01.01 09:35:00 Y (г.м.д) (ч:м:сек) (Y=да се показва часа, N=да не се показва часа) или 2013.01.0
09:35:00 N ако не желаете върху записа да има дата и час.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Водоустойчив часовник с камера и гласова активация"
Copyright 2009 - 2017 Spy.bg

