ВОДОУСТОЙЧ ИВ HD ЧАС ОВ НИК 4GB

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ
Това е първият ръчен часовник, чиято камера предлага видео запис с fullHD качество от порядъка на
1080 пиксела. Освен това, камерата е едно мултифункционално устройство, защото има камера,
правеща снимки, може да се използва и като уеб камера и аудио рекордер. Освен, че впечатлява с
изискан дизайн, камерата е и полезен ръчен часовник, който работи като такъв и показва и времето.

Часовникът е с водоустойчив корпус, което Ви позволява да го ползвате за снимки и под водата. Но не
се лъжете, това не е часовник за гмуркане, затова под три метра вече няма да можете да го ползвате
без да се повредите камерата

Бутони: А – Бутон за снимки В – AV изход и USB интерфейс С – Оперативен бутон D - Камера E –
Настройка на времето F – Аудио изход G – Светлинен индикатор Функции на бутоните: 1. С копчето
А се правят снимки, натискайки го еднократно ще имате качествена фотография. 2. Копчето В е
интерфейс за пренос на данни и място за зареждане на камерата 3. Бутона С е оперативен бутон,
който се ползва за такива операции като запис на файл, съхранение, вкл и изкл, пауза 4. Под D се
намират лещите на камерата 5. С Е се настройва актуалното време на камерата 6. Под F се намира
микрофона 7. И под G ще намерите светлинния индикатор, който установява настоящето състояние,
като синият индикатор е за видео, а с червеният се установява направата на снимка. Операции: 1.
Вкл/изкл: За да включите или изключите устройството, натиснете и задръжте за 4 секунди бутона с
означение С. 2.Видео запис: Натиснете от включено положение копчето С и задръжте за около 2
секунди. Ще видите двата индикатора – червения и синия как светват едновременно. След това
синият индикатор ще угасне, но преди това ще примигне три пъти. Сега камерата снима видео с
аудио. За да спрете видеото, натиснете два пъти бързо бутона С, при което синият индикатор ще
светне и видеото ще спре. За да започнете отново да снимате, пак натискате бързо един след друг
три пъти. 3.Снимки: След като сте направили видео и сте го спрели, натиснете копчето А, при което
камерата ще направи еднократна снимка, при което червеният индикатор ще примигне един път и
снимката вече е съхранена. 4.Зареждане: Свържете часовника с USB порта на компютъра,

посредством включения в комплекта кабел или директно свържете с компютъра. Има и адаптер за
целта. Докато зарежда, червеният индикатор свети постоянно, а синият е угаснал, когато се зареди
угасва и червения. 5.Използване като преносима памет: Този часовник камера позволява да я
използвате като преносима памет. За целта ще трябва да я включите в компютъра и ще можете да
копирате или прехвърляте данни от нея. От изключено положение свържете посредством USB кабела
часовника с компютъра. Отворете папката „my computer” и вече може да правите какво искате с
устройството. 6.Най-често задавани въпроси: - Ако картата памет е запълнила своя капацитет, то
двата индикатора – синият и червеният, ще светнат за около пет секунди и камерата ще се изключи
автоматично. - Ако захранването е недостатъчно, устройството ще спре да записва, ще съхрани
файла и ще се самоизключи. - Ако по някаква причина устройството спре да отговаря на командите,
то може би ще е по-добре да го рестартирате, като за целта натиснете едновременно копчето за
смяна на режими и работния бутон. Технически характеристики: Видео формат: AVI Видео
кодиране: M-JPEG Видео - 1920*1080 Снимки - 4032х3024 Софтуер за възпроизвеждане: Всеки
софтуер, инсталиран на съответната операционна система Формат на снимките: JPG Съотношение на
картината: 4 : 3 Поддържани операционни системи: Windows me/2000/XP/2003/Vista Mac os 10.4, Linux
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