
ЗВЪНЕЦ-ШПИОНКА СЪС ЗАПИС

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да започнете работа с тази практична камера, се убедете, че сте поставили правилно 
батерията и не сте объркали полюсите. Не поставяйте устройството на нестабилни и неравни 
повърхности, за да предотвратите повреда и дори счупване, което няма да се покрие от гаранцията. 
Не тръскайте, не натискайте и не хвърляйте камерата или дисплея на тази шпионка-камера, старайте 
се да не надраскате повърхността на дисплея.
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Пазете от висока температура, влага или прах, за да работи по-дълго вашето устройство и да не се 
разтопят някои от частите му. 
Преди да поставите батерията на камерата, поставете неговата microSD карта памет, тъй като ако я 
поставите след инсталирането на батерията, устройството няма да я разпознае.
Пазете кабела, който свързва камерата с дисплея.

Характеристики на частите на камерата-шпионка:
Размери на вътрешната част /закрепва се на вътрешната част на вратата/: 136х75х18 мм
Външна част размери / закрепва се на външната част на вратата/: 60х60х14 мм
Размер на дупката /в която ще се постави винта, държащ вътрешната и външната част на камерата/: 
до 15 до 58 мм
Плътност на вратата /която е допустима за инсталация на устройството/: от 35 до 105 мм
Батерия: 3 АА батерии /по възможност алкални за еднократна употреба/
Волтаж: 4.5 V до 3.5V

Инструкции инсталация на камерата: Следвайте схемата, за да закрепите правилно вашата камера и 
да получите ефективна система за наблюдение пред вашата врата:

Представяне:
Подробно как да инсталираме и работим с камерата-шпионка

Преди да сложите камерата, съобразете дебелината на вашата врата. Ако тя е под 65 мм изберете по-
късия болт, приложен в комплекта, в другия случай – по-дългия. Преди да сложите камерата, 
премахнете фабричната шпионка, с която е дошла вашата врата. Ако нямате шпионка на вратата, ще 
трябва да извикате човек, който да ви направи отвор с диаметър от 20 до 50 мм.

След като вече си имате отвор или сте премахнали старата шпионка, просто поставете външната част 
на комплекта, т.е. камерата, като внимателно вкарате и приложения кабел към устройството. 

Свалете лепенките от залепващото вещество, за да прикрепите неподвижно камерата. Притеснете 
внимателно, за да прилепне добре камерата към повърхността на вратата.

От вътрешната страна на вратата трябва да монтирате стоманените скоби. Извадете от кутията, след 
това прекарайте кабела внимателно през отвора на скобата и с отвертка внимателно завийте болта в 
отвора на скобата, за да я закрепите за вратата.

Вкарайте избрания от вас болт в отвора, и завийте здраво.

Пригответе картата microSD памет, отворете слота за паметта и батериите, поставете първо картата 
памет, след което и трите АА батерии, които предварително сте закупили. Трябва да са алкални. 

Поставете капака на батериите, след което издърпайте внимателно кабела, като внимавате да не го 
защипете. Закрепете вътрешната част към стоманената скоба, внимателно натиснете надолу, докато 
чуете щракване. 

Убедете се, че вътрешната част от комплекта е поставена и фиксирана правилно, като натиснете 
answer копчето, за да прегледате как се вижда пред вратата и дали е фиксирана правилно камерата. 



След това, за да предпазите дисплея от повреда или счупване, може да го откачите, като използвате 
двете си ръце и да го закачате само, когато сте си у дома и искате да наблюдавате какво става навън.

Забележка:
1. Тъй като устройството може само да се включва и изключва по различно време, вероятно 
батериите ще започнат да се изтощават, и за да избегнете внезапно изгасване на устройството, 
трябва навреме да ги смените с нови.
2. Когато сте поставили microSD картата, но въпреки това устройството все още показва на дисплея 
„Поставете microSD картата” или „Грешка”, рестартирайте камерата, като извадите директно 
батериите и поставите отново, или пък смените картата, която използвате в момента с друга.
3. Ако по някаква причини на дисплея се покаже надпис „Грешка”, извадете и отново поставете 
кабела.

Още шпионски продукти от същата категория 
Към продукта "Звънец-шпионка със запис" 
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