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Slapta kamera dūmų detektorius 

Naudojimo instrukcija 

Slaptos kameros naudojimas: 

Norint naudoti kamerą pirmiausiai reikia įsitikinti ar kamera įkrauta ir paruošta darbui. Tam 

reikia atlikti kelis ţingsnius: 

1. Primas ţingsnis – įdėti MicroSD atminties kortelę. 

Kortelės dėtuvė yra šalia USB jungties, po galiniu  

dūmų detektektoriaus dangteliu. Galinis dangtelis 

nuimamas SUKAMUOJU judesiu prieš laikrodţio 

rodyklę, uţdedamas priešingu veiksmu. 

2. Įsitikitni, kad kamera yra įkrauta ir jai pakaks elektros 

energijos. Tuo galima įsitikinti įjungiant kamerą. 

Kameros ĮJUNGIMO mygtukas taip pat yra po galiniu 

dangteliu, jis yra JUODOS spalvos, paţymėtas 

OFF/ON ţymeniu.  

3. Įjungus kamerą jos įrenginyje, ją reikia ĮJUNGTI ir 

valdymo PUKTELIU. Nukreipkite pultelį į kameros 

įrenginį ir paspauskitę RAUDONĄ pultelio mygtuką. 

Apie kameros veikimą galima spręsti iš melynos ir 

raudonos indikacinių lempučių, kurios uţsiţiebs 

paspaudus mygtuką. Mėlyna indikacinė lemputė vieną 

kartą uţsiţiebusi uţges, degti liks tik raudona, kuri 

parodo, kad įrenginys yra BUDĖJIMO reţime ir laukia 

tolimesnių komendų.  

(PASTABA) Jei įjungus kamerą neuţsiţiebė 

nė viena iš indikacinių lempučių, įrenginys 

yra išsikroves ir jį reikia įkrauti, tai galite 

padaryti PRIJUNGDAMI USB laidą prie 

įrenginio ir sujungdami jį su 

KOMPIUTERIU. Apie krovimą indikuos 

nuolat degančios raudona ir mėlyną 

indikacinės lemputės. 

(PASTABA) Jei baterijos įkrovimo lygis yra 

ţemas ir nepakankamas, priekinėje įrenginio 

dalyje silpnai mirskės MĖLYNA indikacinė 

lemputė. 
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Slaptos kameros valdymas: 

Nuotraukų fiksavimui naudokite nuotolinio valdymo pultelį ir jame esantį FOTOAPARATO 

simboliu paţymėtą mygtuką. Apie uţfiksuotą nuotrauką indikuos uţsiţiebusi mėlyna ir 

išsijungusi raudona indikacinės lemputės, kai nuotrauka išsaugoma, lemputės toliau degs kaip 

budėjimo reţime. 

Vaizdo medžiagos fiksavimui nuotolinio valdymo pultelyje spustelėkite mygtuką su VAIZDO 

ĮRAŠYMO KAMEROS simboliu. Apie pradėtą vaizdo fiksavimą indikuos tris kartus 

sumirksėjusi RAUDONA indikacinė lepmupė, po kurių ji išsijungs. Nutraukti vaizdo fiksavimui 

dar kartą spustelėkitą tą patį mygtuką.  

Garso įrašo fiksavimui nuotolinio valdymo pultelyje spustelėjite MIKROFONO simboliu 

paţymėtą mygtuką. Apie pradėtą garso įrašmo procesą indikuos tris kartus sumirksėjusi raudona 

indikacinė lemputė, po kurių jį išsijungs. Stabdyti garso įrašui naudokite tą patį mygtuką.  

Vaizdo įrašo fiksavimui nuo judesio detekscijos naudokite nuotolinio valdymo pultelyje 

esanty mygtuką su ŢMOGAUS IR VAIZDO KAMEROS simboliu. Apie pradėtą vaizdo 

fiksavimą nuo judesio detekscijos indikuos keturis kartus sumirksėjusios raudona ir mėlyna 

lemputės. Kai bus fiksuojamas judesys, uţsiţiebs MĖLYNA indikacinė lemputė. 

 Vaizdo įrašų perţiūrėjimas ir tvarkymas atliekamas prijungiant kameros įrenginį prie 

kompiuterio USB laidu.  

 Norėdami redaguoti LAIKO rodmenis vaizdo įraše, įrenginio laikmenoje (įdėtoje 

MicroSD kortelėje), ieškokite tekstinio dokumento su plėtiniu time.txt*. Atsidarę šį 

dokumentą įrašykite reikiamus laiko ir datos duomenis ir išsaugokite pakeitimus. (pvz.: 

2016-3-23 15:37:00). 

 


