
Инструкция за експлоатация SQ11 

 

Зареждане Внимание! Преди да използвате за първи път, заредете напълно батерията 

на мини камерата! 

Тази мини видеокамера има вградена литиево-йонна батерия. Можете да извършите 

зареждане по един от следните начини: 

1. Свържете мини видеокамерата към USB порта на вашия компютър, спрете записа 

първо. 

2. Свържете мини камерата към зарядно от 220V мрежа или преносимо 5V зарядно. 

В този случай можете да продължите да използвате мини камерата в процеса на 
зареждане. В процеса на зареждане сините и червените светодиоди ще светят 

постоянно. След като батерията на мини камерата е напълно заредена, синият 

светодиод ще свети постоянно, а червеният светодиод ще се изключи. 

• Ако вградената батерия е празна или няма достатъчно място на картата с памет, за 

да продължат, сините и червените светодиоди на мини видеокамерата ще мигат 

едновременно за 5 секунди, след което мини видеокамерата ще запише записаното 

видео и автоматично изключи. 

• Ако картата с памет не е инсталирана, сините и червените светодиоди на Mini 

Recorder ще мигат едновременно за 5 секунди, след което Mini Camera автоматично 

ще се изключи. 

• Ако видеокамерата е в режим на готовност и не предприема никакви действия 

върху нея, видеокамерата автоматично се изключва след 1 минута, за да спести 

зареждането на вградената батерия. 

Запис на видео 

• Ако снимате видео с резолюция 1280х720 пиксела на 

Натиснете «On / Off бутона», за да включите камерата мини - синия светодиод ще 

светне - мини камерата е във видео запис в режим на готовност с качество 720p. 

Натиснете бутона «On / Off» веднъж, за да започнете да записвате видео - синият 

светодиод ще мига 3 пъти и ще изгасне - 720p видео се записва. Видеоклипът ще 

бъде автоматично запазен на всеки 5 минути. За да спрете записа, натиснете бутона 

«On / Off». 

• Заснемане на видео с резолюция 1920X1080P 

Натиснете бутона «On / Off», за да включите мини камерата - синият светодиод ще 

свети постоянно. Натиснете бутона «Mode» веднъж, за да влезете в режим на 

заснемане на видео с резолюция 1080p - червените и сините светодиоди ще светят 

едновременно, мини камерата е в режим на готовност за видео запис с качество 

1080p. За да започнете да записвате, натиснете бутона «Вкл. / Изкл.» Веднъж - синият 



светодиод ще изгасне, а червеният светодиод ще мига 3 пъти и ще изгасне - видеото 

се записва с качество 1080p. Видеоклипът ще бъде автоматично запазен на всеки 5 

минути. За да спрете записа, натиснете бутона «On / Off». 

• Запис на видео сензор за движение 

За да направите това, докато сте в режим на готовност за запис на видео 720p или 

1080p, натиснете и задръжте бутона «Mode» на мини видеокамерата за 3 секунди - 

видеокамерата влиза в режим на запис на сензора за движение. Ако се установи 

движение, видеозаписът ще започне автоматично, като едновременно ще мигат 

червени и сини светодиоди. При запис на сензор за движение видеозаписът се 

записва автоматично на всеки 5 минути. 

• Снимка 

Натиснете бутона «On / Off», за да включите камерата - синият светодиод ще светне. 

Натиснете бутона «Mode» два пъти, за да влезете в режим на фотографиране - 

червеният светодиод ще остане светещ. За да направите снимка, натиснете бутона 

«On / Off» веднъж - червеният светодиод мига веднъж, снимката се запазва. 

Разделителната способност на получените снимки е 4032x3024. 

• Нощна лампа 

Натиснете бутона «On / Off», за да го включите. Натиснете и задръжте бутона «On / 

Off» за 2 секунди - червеният светодиод ще мига два пъти - нощното осветление е 

включено. За да изключите нощното осветление, натиснете и задръжте бутона «On / 

Off» за 2 секунди, червеният светодиод ще мига три пъти - нощното осветление е 

изключено. 

• Изключване 

За да изключите видеокамерата, натиснете и задръжте бутона «On / Off» за 6 

секунди. Ако мини видеокамерата е в режим на готовност и не се използва, тя 

автоматично се изключва след 1 минута. 

• Преглед на файлове 

Свържете видеокамерата в изключено състояние към компютъра - след няколко 

секунди тя автоматично ще бъде открита като подвижен диск. Синият индикатор ще 

показва прехвърлянето на информация, а червеният индикатор ще показва 

зареждането на вградената батерия. 

• Настройка на дата и час 

Свържете мини видеокамерата към компютъра. Настройката на времето се извършва 

чрез създаване на текстов файл с име «TIMERSET.txt» в основната директория на 

картата с памет на устройството със следното съдържание: 

«YYYYMMDDHHMMSS» «Y» (или «N», ако не искате датата и времева марка, 

показана на видео файлове) 



Например, «20170625140003 Y» 

След като запазите файла, изключете видеокамерата от компютъра и я включете. 

  

Параметри 
● Разделителна способност на видеото: 1920x1080, 1280x720 

● Честота на кадрите: 15, 30 кадъра в секунда 

● Тип видео файл: AVI 

● Разделителна способност на снимката: 4032x3024 

● Тип на снимков файл: JPEG 

● Ъгъл на видимост: 140 ° 

● Осветление през нощта: 6 инфрачервени светодиоди (обхват от 5 метра, НЕ 

излъчвайте светлина!) 

● Датчик за движение: Да (обхват 5 метра) 

● Записване по време на зареждане: + 

● Продължителност на работа: 

• 100 минути (1 час 40 минути) в постоянен режим на запис 

• Около 5 часа в движение режим на сензора 

• 24/7 24/7 часовник, когато е свързано външно захранване 

● Поддръжка за карти с памет: Micro SD до 64 GB 

● Цикличен запис: + 

● Работна температура: -10 ° С + 60 ° С 

● Влажност на околната среда: 15-85% 

● Размери: 23x23x23 mm, 15 грама 

  

Мини камера SQ11 с нощно осветление, сензор за движение и ъгъл на видимост 

140 °. 

Mini DV SQ11 е подобрена версия на предишните SQ8 и SQ9 

Камерата SQ11 има вграден сензор за движение, може да снима снимки с 

разделителна способност 4032x3024, а също така може да се използва и за запис в 

процеса на зареждане от 220V мрежа или преносими зарядни устройства, което 

увеличава живота на батерията с 30-40 пъти , 

 


