
 

 

 

Stalinis skaitmeninis laiktoris Multifunction color DVR 

Laikrodžio nustatymai: 

Laikrodžio rėžimo pasirinkimui naudoti mygtuką – MODE, juo pasirenkamas laikrodžio 

rodmenų rėžimas, laiko rodymas pagal skirtingus miestus, žadintuvo rėžimas ir laiko atskaitos 

režimas.  

Norint nustatyti laiką arba žadintuvą: pasirenkamas laiko rodymo rėžimas (laikoridis, 

žadintuvas), tuomet spaudžiamas mygtukas – SET. Rodmenys nustatinėjami paeiliui: primiausia 

valandos, dar kartą paspaudus mygtuką SET – minutės, dar kartą – data ir t.t. Nustatymui naudoti 

mygtukus UP ir DOWN. 

Slaptos kameros naudojimas:  

Norint naudoti kamerą, pirmiausia reikia įdėti MicroSD atminties kortelė. Jos įdėjimo vietą yra 

galinėje laikrodžio dalyje, po baterijos dangteliu, vieta pažymėta TF-CARD. Tuomet ĮJUNGTI 

kamerą, įgungimo mygtukas yra šalia atminties kortelės lizdo (ON/OFF). 

Įjungimas ir naudojimas: 

1. Kameros ĮJUNGIMUI naudojamas nuotolinio valdymo pultekis ir jame esantis raudomas 

įjungimo mygtukas. Kamera įjungiama spustelėjus mygtuką. 

(DĖMESIO: Prieš įjungdami įsitikinkite, kad išimti visi pastikiniai baterijų uždangalai 

(nuotolinio valdymo pultelyje ir prie laikrodžio baterijos), kurie jas saugo nuo baterijų 

išsikrovimo iki naudojimo pradžios.) 

(DĖMESIO: mirksinti mėlyna indikacinė lemputė rodo, kad baterija baigia išsikrauti.)  

 

2. Įjungtos kameros veikimo būseną indikuoja laikrodžio priekinėje dalyje užsižiebusi 

mėlynos spalvos lemputė. 

Vaizdo įrašams naudokite vaizdo kameros mygtuką (nuotrauka su mygtukų aikšinimu 

pridedama apačioje). Paspaudus jį indikacinė mėlyna lemputė sumirksės tris kartus ir 

išsijungs, tai rodo, kad pradėtas vaizdo įrašymas, jam nutraukti dar kartą spustelėkite tą patį 

mygtuką ir vaizdo įrašymas bus sustabdytas. 

Vaizdo įrašams užfiksavus judesį naudokite mygtuką su vaizdo fiksavimo ir judesio 

ženkliuku. Įrašas bus pradedamas fiksuoti tada, kai kamera užfiksuos judesį. Norint išjungti 

šį režimą, dar kartą spustelėkite tą patį mygtuką. 

Nuotraukoms daryti spustelėkita foto kameros mygtuką. Indikacinė lemputė sumirksės vieną 

kartą, tai rodo, kad nuotrauka buvo užfiksuota ir išsaugota.  



 

 

3. Norint IŠJUNGTI vaizdo kamerą nuspauskite ir kelias sekundes palaikykite rudoną 

mygtuką pultelyje 

 

 Peržiūrėti ir tvarkyti užfiksuotus įrašus bei nuotraukas galite prijungę USB laidą prie 

kompiuterio, kai kamera yra įjungta. 

 Jei norite naudoti vaizdo kamerą, kaip kompiuterio kamerą, įdiekite programinę įranga iš 

CD disko esančio kameros pakuotės dėžutėje.  

 Įrenginį galima įkrauti prijungus jį prie elektros kištuko su esančiu maitinimo blokeliu arba 

prijungus prie kompiuterio. Krovimas vyskta išjungus kamerą. Pilnai pasikrovusią bateriją 

indikuoja užsižiebusi raudona lemputė.  

  


