
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Преди да започнете работа с устройството за първи път, извадете упътването от комплекта 
ви и погледнете схемата, на която са обяснени всички части на устройството!
- Поставете micro SD карта в устройството с максимален капацитет до 16GB.
- Заредете устройството, като го свържете към USB порта на компютър или лаптоп, за около 4 
- 5 часа.

Как да стартирате устройството
За да включите специалните функции на ключодържатела, натиснете и задръжте бутон 1. 
След няколко секунди ще светнат син и червен индикатор, след което червеният индикатор ще
остане постоянно активен. Това означава, че устройството е в режим на готовност за работа. 
За да изключите устройството, задръжте бутон 1. Червеният и синият индикатор ще премигнат 
три пъти едновременно и ще се изключи.

Как да направите видео запис
Включете устройството и изчакайте да премине в режим на готовност. Трябва да виждате 
постоянно активиран червен индикатор. Натиснете и задръжте бутон 2. Пуснете бутона, след 
като индикаторът започне да премига. Червеният индикатор ще премигне три пъти и ще 
изгасне. Вече правите видео запис. В този режим, можете да активирате инфрачервените 
диоди за нощно виждане. За да активирате инфрачервените диоди при запис, натиснете бутон
1. Синият индикатор ще светне три пъти. Вече снимате видео с активирани инфрачервени 
диоди. За да спрете инфрачервените диоди по време на запис, натиснете бутон 1. Синият 
индикатор ще светне пет пъти. За да спрете и запаметите видео записа, натиснете еднократно 
бутон 2. Червеният индикатор отново ще се активира. Устройството отново минава в режим на 
готовност.

Как да направите снимка
Включете устройството и изчакайте да премине в режим на готовност. Трябва да виждате 
постоянно активиран червен индикатор. Натиснете еднократно бутон 2. Червеният индикатор 
ще премигне веднъж. Това означава, че сте направили и запаметили снимка. За да използвате
инфраред диодите за нощно виждане, докато правите снимка, натиснете еднократно бутон 1, 
докато устройството е в режим на готовност. Синият индикатор ще светне три пъти. След като 
сте активирали нощното виждане, натиснете бутон 2, за да направите снимка. Докато сте в 
режим на готовност, натиснете бутон 1, за да спрете инфраред диодите за нощно виждане. 
Синият индикатор ще светне пет пъти. Вече можете да правите снимки без допълнителното 
нощно осветление.

Как да активирате функцията "Запис при движение"
Включете устройството, както е описано по - горе. Натиснете и задръжте бутон 3. Червеният и 
синият индикатор ще премигнат три пъти едновременно, след което ще светне синият 
индикатор. След това, всички светлинни индикации ще изгаснат. Вече сте в режим „Запис при 
движение“. При този режим устройството ще започне записа автоматично, ако пред него 
премине движеш се обект. Записът ще продължи от две до три минути, след което ще се 
запамети автоматично, а устройството влезе в режим на изчакване на следващо движение. В 
този режим, също можете да използвате инфрачервената подсветка за нощно виждане, както 
е описано. 
Внимание: Режимат „Запис при движение“, понякога не реагира нормално и може да не 
стартира записа коректно или да го стартира без да има нужда. Не препоръчваме употребата 
на този режим, ако става дума за охрана или наблюдение.

Как да настроите ЧАС и ДАТА на видеоклиповете
Свържете устройството към USB порта на компютъра. В папката Моят Компютър (My 
Computer), ще видите паметта на вашето устройство. След като отворите паметта на 
устройството ще видите папка, в която ще бъдат вашите записи и един текстов документ – 
TIME.txt. Отворете файла TIME.txt и ще видите формата за ДАТА и ЧАС. Настройте датата и 
часа, като заменяте само и единствено цифрите. Моля не променяйте по никакъв начин 
формата на документа. За да запаметите промените, трябва да разкачите устройството от 
компютъра и да направите видео запис. 
 


