
Ръководство за употреба на
български език

от
В него ще намерите подробна информация. Ръководството представлява

обяснения стъпка по стъпка как да се
въведете в експлоатация.

Ако се затруднявате с процеса на инсталиране или имате
някакви допълнителни въпроси може да се свържете с нас

на посочения телефон или имейл адрес.

Преди да започнете работа с камерата е нужно да я заредите за 4 часа. С химикалката
ще можете да правите аудио-видео записи с резолюция 1920х1080 и 30 кадъра в секунда.

Освен видео можете да правите снимки в JPEG с 4352х3264 пиксела резолюция. Без
вградена памет. При напълно заредена батерия може да направите запис от около 1 час .

Преди да използвате химикалката заредете поне за четири часа.
Функциите се управляват с функционалния бутон, който е в горната част на продукта.

1.Включване и изключване. Натиснете леко и задръжте за около 2 секунди функционалния 
бутон. За кратко светват едновременно син и жълт диод и камерата се стартира. Ако искате да
я спрете отново натиснете и задръжте, докато индикацията угасне.
2.Видео. Видео записа стартира автоматично, когато пуснете камерата. След включването 
светва жълт и син диод, след което жълтият диод мигва три пъти и угасва, докато прави 
аудио-видео запис. За да спрете записа натиснете кратко бутона. Жълтият диод светва, записа
е спрян и съхранен в паметта на картата, а камерата е в режим на готовност. За нов запис 
натиснете отново диода.
3.Снимки. От режим на готовност натиснете бързо два пъти функционалния бутон. Светва 
син диод. С всяко еднократно натискане на бутона правите снимка.  За да се върнете във 
видео режим натиснете отново два пъти бързо бутона.
4.Записи. За да прегледате записите, изключете химикалката и я включете в USB порта на 
компютъра си. Ще се отвори като преносима памет, без да са нужни драйвери за 
инсталиране. Така ще можете да копирате, гледате и изтривате направените записи.


