
   למצלמת נסתרת בשעון חיזוי לפי גלאי נפח  וניות  הוראות הפעלה ראש

  ונות-  פעולות ראש
  המצורף לערכה ביןUSB.יש להסיר כיסוי פלסטיק מחלקו העליון של השעון ולחבר כבל 1

 לא כלול בערכה).5Vהמצלמה למחשב.(או שנאי 
*במהלך הטעינה אור ירוק יופיע בסיום האור יכבה. 

) למגירה בחלקו העליון של השעון.32GB (תומך עד SD.יש להכניס כרטיס זיכרון מיקרו 2
 בשרטוט).10(ראה מספר 

הפעלה/כיבוי הקלטה-
  בשרטוט) לד כחול יידלק המכשיר8 (ראה מספר ONיש להעביר כפתור הפעלה למצב 

מופעל ובזמן ההקלטה יידלק לד אדום בנוסף.

 VGA  או HD*כל הגדרות המכשיר נמצאות בחלקו העליון של השעון, ניתן לבחור בין איכות 
 ) מוחק את החומר הישן14). הכפתור גריסת חומר צילום (ראה מספר 13(ראה כפתור

ביותר כאשר המכשיר מלא על מנת להמשיך לצלם.
 ) שאומר שברגע שהחיישן מזהה12יש אפשרות לשנות למצב צילום תמונות (ראה כפתור 

  תמונות כל פעם שהחיישן ירגיש שינוי, זאת גם3דמות מולו הוא יתחיל לצלם סדרה של 
.אפשרות טובה למעקב וחסכון יעיל בשימוש סוללה ונפח זיכרון 

-צפייה ומחיקת הקלטות דרך המחשב
 USBכדי להעביר את ההקלטות למחשב, יש לחבר את העכבר למחשב  בעזרת כבל 

  , אור כחול ידלק , המחשב יזהה אתONהמצורף,להעביר את כפתור ההפעלה למצב 
המכשיר כהתקן נייד ויפתח חלון חדש שבו יופיעו כל ההקלטות.

לחיצה על הקבצים תנגן את ההקלטות ,ומחיקת הסרטים תתבצע דרך תיקייה זו.

כוון שעה ותאריך-
  ע"מ ליצורNOTE PADלחץ על הלחצן הימני של העכבר בשולחן העבודה ובחר בשורת 

. .txtקובץ 
 , שים לב14:00:00 2015-04-25פתח קובץ חדש,הקלד שעה ותאריך לפי הפורמט הבא 

 שעות.24השעה צריכה להיות בפורמט של 
 ושמור.settime.txtקרא לקובץ בשם 

.USBהדלק את המצלמה וחבר למחשב באמצעות כבל ה-
 העתק את הקובץ שיצרת ישירות אל התיקייה (חלון) הראשית שנפתחת בעת חיבור

המצלמה למחשב ולא אל תוך תיקייה מסוימת.
 נתק באופן בטוח את המצלמה מהמחשב ,הדלק את המצלמה וכבה אותה מיידית-כעת

תהליך כוון השעון הפנימי הושלם.

*הוראות הפעלה מפורטות יותר בשפה האנגלית מצורפות לערכה.
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