
SPY HD OČALA 
 

 Očala polnite preko priloženega kabla skozi USB vhod v računalniku ali uporabite stenski 

adapter (ni priložen) za hitrejše polnjenje. Čas polnjenja je 2 uri, ob polnjenju utripa rdeča 

lučka pri oznaki »MIC«. Ko so očala napolnjena sveti neprekinjeno rdeče. 

 Za pravilno delovanje očal vstavite microSD kartico v velikosti od 2 do 8GB v režo z oznako 

»MicroSD«.  

 Za vklop kamere pridržite tipko za vklop/izklop za 3 sekunde. Za pričetek snemanja ponovno 

1x pritisnite gumb za vklop, med snemanjem rdeča lučka utripa in snema zvok. Snemate 

prekinite s ponovnim pritiskom tipke za vklop. Gorenje rdeče lučke brez utripanja pomeni, da 

je kamera v stanju pripravljenosti. Za izklop očal ponovno pridržite tipko za vklop/izklop 3 

sekunde. 

 Časovno oznako videoposnetka spremenite ko priklopite kamero preko usb kabla v 

računalnik oziroma vanj vstavite SD kartico. V mapi z oznako «PHOTO« so vaše zajete slike. V 

mapi z oznako »VIDEO« so vaši videoposnetki. V mapi z oznako »AUDIO« so shranjeni zvočni 

posnetki. V beležki z oznako »TIME« lahko spremenite čas in datum videoposnetka, pri tem 

samo spremenite števila, formata zapisa ne morete spreminjati in se bo v primeru da boste 

npr. zamenjali čas in datum ponastavil na tovarniškega. Ko nastavite željen čas in datum 

pritisnite tipki ctr+S, da se vam datoteka shrani. Priporočamo da to popravite pred začetkom 

snemanja, za pravilen izpis, ko je posnetek zaključen. 

 V kameri lahko s pritiskom na tipko »mode-button« (med tem ko je kamera prižgana) 

prestavljate med 3 načini kamere. Predstavljena je v način snemanja videoposnetkov, po 

pritisku gumba »mode-button« preklopi v način slikanja (modra led luč) in po ponovnem 

pritisku snema samo zvok. Ko izberete izbrano funkcijo samo ponovno pritisnete tipko 

»on/off« in kamera začne snemati/naredi sliko/posname samo zvok. Po ponovnem pritisku 

tipke on/off pa se posnetek (avdio ali video) zaključi. 

 

 


