Manual Ceas cu Camera ascunsa Sport 8 GB

1.Specificatii tehnice











Rezolutie video: 1280 x 960
Obiectiv CCD cu adaptare automata la lumina
Rezolutie foto: 3264 x 2448Format poze Jpeg
Fomat video AVI
Functie reportofon: inregistrare audio in format .wav
8GB/ 16GB memorie interna
Autonomie pana la 120 de minute inregistrare continua
Conectare la PC prin USB 2.0, poate fi folosit ca si stick USB
Baterie interna lithium-ion
Compatibilitate : Windows ME/2000/XP/7/Mac OS92.2 sau
versiune mai noua a sistemului de operare fara a instala driverul

2.Baterie si incarcare
Ceasul spion are incorporat un acumulator lithium-ion reincarcabil. Acesta se incarca prin
conectare la mufa USB a calculatorului folosind cablu de date care vine in pachet. La fel se
procedeaza si pentru transferul de date. Conectat corespunzator la mufa USB, un LED va emite
intermitent o lumina rosie care indica incarcarea acumulatorului. Cand LED-ul va emite o lumina
continua de culoare albastra, este complet incarcat si puteti intrerupe procesul de incarcare.
In cazul in care bateria este slaba in timpul inergistrarii sau folosirii ceasului acesta sa salva
automat inregistrarea inainte de a se inchide.

3. Conectarea la PC
Se face prin cablul de date care este inclus in pachet . Cablul se conecteaza la ceas si respectiv la
mufa USB a calculatorului. Prin conectarea corespunzatore la calculator ceasul va fi recunoscut ca si
o Memorie USB. Din acest punct se poate face transferul de date pe calculator si invers.
Instalarea driver-ului este necesara doar pentru sisteme mai vechi(Ex. Windows 98) sau pentru
utilizarea ceasului ca si webcam.

4.Functiile camerei si modul de folosire
Pentru a putea incepe orice fel de functie ceasul se acvtiveaza apasand lung (2-3 secunde) butonul
stanga jos (pornire/oprire). In acel moment ceasul va intra in modul standby, LED-ul va aprinde o
lumina albastra.
Video: Din modul stand-by, pentru a activa functia video, apasati scurt butonul
pornire/oprire(stanga jos), iar LED-ul va aprinde o lumina de culoare rosie intermitenta(de 3 ori)
dupa care se va stinge. Din acel moment ceasul filmeaza si intregistreaza cu sunet. Pentru a oprii
inregistrarea apasati scurt acelasi buton. Dispozitivul salveaza automat inregistrea.
Foto: Din modul stand-by, apasand scurt butonul stanga sus, accesati functia foto. In acest caz
camera foto din ceas va face o poza, se repeta procesul pentru poze multiple.
Reportofon: Din modul standby tinand lung apasat (2-3 secunde) butonul din stanga sus va activa
functia de inregistrare vocala.
Butonul din mijloc stanga este un capac filetant care mascheaza si protejeaza mufa la care se
conecteaza cablul de date.
Butonul din dreapta sus este un capac filetant care mascheaza si protejeaza mufa microfonului
Butonul din mijloc dreapta serveste la functiile normale de reglare a ceasului (ora si minut)
Nota1: Pentru a obtine o inregistrare clara fara a auzi ‘Ticaitul” mecanismului analogic al ceasului
se trage in afara butonul de reglaj al ceasului astfel oprind mecanismul analogic, dupa terminarea
filmarii/inregistrarii se regleaza ceasul si butonul se impinge la loc.
Nota2:Atentie! In cazul in care ceasul este expus la apa capacelul cu orificiu de la microfon trebuie
schimbat cu capacelul special care insoteste ceasul.
Reset: Pentru resetarea ceasului se tine apasat butonul video(stanga jos) dupa care se apasa
butonul de camera(stanga sus).
Important: inainte de prima utilizare lasati dispozitivul la incarcat 4-5 ore.
Pentru orice detalii si informatii va stam la dispozitie.

