Wi-Fi * Водоустойчива * 4K (Ultra HD) резолюция
Екшън камера
Ръководство за експлоатация

Структура на корпусното тяло

1 – Micro USB комуникационен порт;
2 – Микрофон;
3 – Слот за ТF карти с памет;
4 – HDMI-D интерфейс;
5 – WIFI светодиоден индикатор;
6 – ОК бутон;
7 – Индикатор за зареждане на батерията;
8 – Работен светодиоден индикатор ;
9 – Бутон нагоре/WIFI;
10 – Бутон надолу;
11 – LCD екран;
12 – Високоговорител;
13 – Бутон за включване на камерата, показване на главното меню, избиране на работен

режим;
14 – Обектив;
15 – Капак на батерийното отделение.
1 Бутон за включване на камерата, показване на менюто, избиране на работен режим
Функция 1: включване/изключване на камерата
В изключено състояние натиснете продължително за около 3 секунди за включване на
камерата. За изключване на камерата повторете същата операция, автоматично ще се
запаметят видео файла и потребителските настройки.
Функция 2: показване на главното меню
Когато устройството се намира в режим на готовност, натиснете еднократно бутона за
отваряне на главното меню. Използвайте бутони нагоре/надолу за избиране на съответната
опция за настройка и натиснете еднократно ОК бутона за потвърждение. След приключване
на настройката натиснете еднократно MENU бутона за излизане от конфигурационното
меню.
Функция 3: работен режим
В режим на готовност натиснете еднократно MENU бутона за превключване между
различните налични работни режими (фотографиране/преглед на записаните файлове в
картата с памет/меню/видео заснемане).
2 Бутон нагоре (придвижване нагоре/излизане от режим на възпроизвеждане на видео
файл/заключване на видео файл/включване и изключване на WIFI модула
Функция 1: придвижване нагоре
Бутон за придвижване нагоре в менюто и при преглеждане на запаметените данни в паметта.
Функция 2: излизане от режим на възпроизвеждане на видео файл
В режим на възпроизвеждане на произволен видео файл натиснете този бутон за връщане на
камерата в режим на преглед на запаметените файлове в паметта.

Функция 3: заключване на видео файл
В режим на видеозаснемане натиснете този бутон за заключване на дадения видео файл,
съответният индикатор се показва в горната част на екрана. Заключеният файл не може да
бъде изтрит от паметта, докато не бъде отключен.
Функция 4: WIFI включване
В режим на готовност при фото/видеозаснемане задръжте бутона нагоре за
стартиране/спиране на вградения WIFI модул.
3 Бутон надолу (придвижване надолу/бързо превъртане напред/стартиране и спиране на
вградения микрофон)
Функция 1: придвижване надолу
Бутон за придвижване надолу в менюто.
Функция 2: бързо превъртане напред
В режим на възпроизвеждане на произволен видео файл използвайте този бутон за бързо
превъртане напред.
Функция 3: стартиране/спиране на вградения микрофон
В режим на видеозаснемане натиснете еднократно бутона за стартиране и спиране на
вградения микрофон.
4 ОК бутон (стартиране и спиране на функцията за
видеозаснемане/фотозаснемане/пускане на видео файл/потвърждение)
Функция 1: стартиране и спиране на видеозаснемането
В режим на видеозаснемане натиснете еднократно ОК бутона за стартиране на записа.
Натиснете продължително същия бутон отново за спиране на записа.
Функция 2: фотозаснемане
В режим на фотографиране натиснете ОК бутона, за да направите снимка.

Функция 3: пускане на видео файл
В режим на преглед на запаметените файлове в картата натиснете ОК бутона за пускане на
видео файл.
Функция 4: универсален бутон за потвърждение
При придвижване нагоре/надолу в менюто използвайте този бутон за потвърждение на
направения избор.
Батерия

Enough battery – индикатор за заредена батерия;
Slightly low battery – индикатор за полуизтощена батерия;
Low battery – индикатор за изтощена батерия.

Зареждане на батерията
Батерията може да бъде заредена със зарядно за кола и с USB кабел, свързан към комптютър.
Устройството се зарежда и в изключено състояние. При зареждане свети съответният
индикатор и изгасва след цялостно зареждане на батерията.
Инсталиране и изваждане на TF картата с памет
1 Поставете картата с памет в съответния слот на корпусното тяло на камерата в правилната
посока до фиксирането й в слота.
2 За изваждане на картата натиснете я леко до автоматичното й излизане.
Предупреждение:
1 Обърнете внимание на посоката на поставяне на картата в слота – съответната карта и

устройството могат да се повредят при погрешно поставяне.
2 Ако съответната карта с памет не се поддържа от устройството, поставете я отново или
сменете с друга.
3 Максималният поддържан капацитет е 32GB.
4 Използвайте карти с високи скорости на трансфер на данните (>/= Class 6).

Инструкции за работа с камерата
Включване и изключване на камерата
Натиснете продължително бутона за включване/изключване на устройството за 3 секунди за
включване на камерата.
Включва се автоматично при поставяне на зарядното за автомобил. Изключва се автоматично
след 1 секунда при изваждане на зарядното.
Записване
Когато камерата се намира в режим на видеозаснемане, натиснете ОК бутона за стартиране
на записа (появява се мигащ индикатор в горния ляв ъгъл на екрана). Натиснете ОК бутона
отново за спиране на записа, съответният индикатор вече не е наличен на екрана. Бутонът
надолу по време на запис може да се използва за стартиране и спиране на вградения
микрофон, а бутонът нагоре за заключване на съответния файл.
Запис на видеозаснемане може да се изърши и с натискане на бутона за видеозаснемане
на WiFi дистанционното управление. Записът се спира с натискане отново на бутона за
видеозаснемане.
От WiFi дистанционното управление може да се извърши и запис на снимка с
натискане на фото бутона.
Функция за запис при движение
1 В режим на готовност използвайте MENU бутона за отваряне на менюто. Използвайте
бутони с посоки нагоре и надолу за намиране на опция Move detection. Натиснете ОК бутона
за отваряне на функцията.
2 В режим на готовност при детектиране на движещ се обект пред камерата автоматично се

стартира записването на видео. При липса на движещ се обект записът се спира след 10
секунди.
Функция за преглед на записаните файлове в паметта и изтриване на файлове
1 В режим на преглед на записаните файлове в паметта използвайте бутоните нагоре/надолу
за избиране на желания файл за преглед.
2 В режим на преглед на записаните файлове в паметта натиснете MENU бутона и намерете
опциите за изтриване на единичен файл или всички запаметени файлове в паметта с
изключение на заключените файлове.
WIFI функция
Тази функция е деактивирана по подразбиране. За стартирането й натиснете продължително
бутона нагоре в режим на фото/видеозаснемане. На екрана се показват необходимите данни
за свързване към WIFI мрежата на камерата (SSID и парола).
След активиране на WIFI режима следвайте следните стъпки за свързване на мобилен
телефон към безжичната мрежа на камерата:
1 Инсталирайте приложението FH WiFiCam на телефона.
2 Отворете през телефона списъка с налични безжични мрежи.
3 Намерете името на мрежата на камерата (SSID) от списъка с налични мрежи.
4 Направете връзка с тази мрежа. Паролата по подразбиране от производителя е 1234567890.
5 През горепосочения софтуер можете да управлявате фото/видеозаснемането на камерата,
както и да прехвърлите файловете от паметта на камерата на паметта на телефона.
Забележка:
Типът на връзката между камерата и телефона е връзка от точка до точка, т.е. ако искате да
свържите два телефона към камерата е необходимо да прекъснете връзката на единия с
камерата.
Свързване на камерата с компютър
Използвайте наличния USB кабел в комплекта за връзка на камерата с компютъра.
Устройството ще се стартира автоматично и на екрана ще се покаже меню с опции Storage,
camera, working mode. Изберете опция Storage и потвърдете с натискане на съответния бутон,

отворете списъка с налични дялове на хард диска на компютъра. Там ще откриете
новопоявилия се дял Removable disk. Отворете пътеката Removable disk/DCIM, за да видите
наличните файлове на картата с памет на камерата. Можете да трансферирате файловете от
камерата на компютъра. Ако изберете опция Camera от първоначалното меню след свързване
на камерата с компютъра, можете да използвате камерата, като компютърна камера. Изберете
опция Working mode за влизане на камерата в режим на видеозаснемане.
Техническа спецификация на продукта
Екран: LCD, 2'' LTPS;
Обектив: ултра широкоъгълен (120-градусов) HD обектив;
Водоустойчива до 30m;
Системен език: English/Chinese
Traditional/Italian/Spanish/Portuguese/German/Dutch/French/Polish/Turkish/Russian/Korean/Japan
ese/Thai;
Резолюция на видеозаснемането: 4К/2.7К/1080P/720P/VGA;
Формат на видео файловете: MJPEG, AVI;
Резолюция на фотозаснемането: 1М/2М/3М;
Формат на снимките: JPG;
Карта с памет: TF карта с памет;
Микрофон: вграден;
USB порт: USB 2.0;
Захранваща букса: 5V/1A;
Батерия: 3.7V полимерна батерия (издържа до 1.5 часа);
Изисквания към операционната система на компютъра: >/= Windows 2000/XP/Vista/Windows
7.

