
Упътване за употреба на скрита камера в ръчен часовник
W1000 и W4000

За краткост на основните бутони и индикатори ще ги обозначим с букви, 
вижте снимката с диаграмата от упътването на английски: А- on/off (бутон 
за пускане и спиране), B- светлинен индикатор, C- (бутон за избор на 
режими и включване на инфрачервени диоди), D- USB вход, E- 
инфрачервени диоди, F- камера, G- микрофон, H- бутон за сверяване на 
точен час.

B : това е led светлинен индикатор на режима в който се намирате. Когато 
свети в син цвят, значи че сте в режим на снимане на видео, когато свети в 
червено сте в режим за правене на снимки, когато синя и червена светлина 
премигват една след друга сте в режим за запис на аудио файлове. 

Как да направя видео: Натиснете и задръжте бутон А докато не светне 
синя светлина и започне да премигва., пуснете бутона, синята светлина ще 
изгасне след 3 премигвания в рамките на 4 секунди, устройството започва 
да записва звук и видео.

Как да пусна ir осветлението: В режим на запис на видео със звук, 
натиснете за около 4 секунди бутон C, след като червена светлина 
премигне 3 пъти, осветлението ще се включи. За да го изгасите натиснете 
бутон C еднократно , синя светлина ще премигне 3 пъти.

Как за заснема снимка: В режим на запис на видео, натиснете 2 пъти бутон 
А, синия индикатор ще премигва, натиснете бутон C, ще започне да 
премигва и червения индикатор, натиснете еднократно бутон A, червената 
светлина ще премигне, вече сте направили снимка.

Как да запиша само звуков файл: В режим на запис на видео, натиснете 2 
пъти бутон А, синия индикатор ще премигва, натиснете бутон C, ще 
започне да премигва и червения индикатор, натиснете еднократно бутон C 
отново, червения и синия индикатор ще започнат да премигват, натиснете  
еднократно бутон A, червения и синия индикатор ще започнат да 
премигват.

За да свалите записите, свържете устройството с USB кабела към 
компютъра. 

За да настроите точен час на устройството е нужно да го свържете с usb 
към компютър, ще ви се отвори папката на устройството, създайте празен 
txt файл, с има time.txt, съдържанието на файла трябва да е във формат: 
2014.03.25 13:30:25 Y
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