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CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN TỬ 
VIỄN THÔNG THÁI THẮNG 

Trụ sở chính: Số 12, ngõ 151 đường Hồng Hà, p. Phúc Xá, q. 
Ba Đình, tp. Hà Nội 
CN HCM:      Số 200 đường Nguyễn Cư Trinh, Q1, tp. Hồ Chí 
Minh 
Điện thoại:     0437.17.18.18 – Fax: 043 717 3325 
Hotline:          0912 245 244 (Mr. Sơn) – 097 4444 097 (Mr. 
Lâm) 
Email:             thaithangvncompany@gmail.com 
Website:         www.dientuthaithang.com 

Đồng hồ camera ngụy trang 
LM-IRW960 

Link sản phẩm trên website: http://maybodamvietnam.com/vn/camera-nguy-trang/dong-ho-
camera/camera-dong-ho-deo-tay-thoi-trang-tudro_1505.html 
 
Thông số kỹ thuật 
    * Định dạng Video: AVI 
    * Mã Video: M-JPEG 
    * Độ phân giải Video: 1920*1080P 
    * Tốc độ khung hình trên giây Video: 30fps 
    * Xem video bằng các phần mềm hỗ trợ đuôi AVI     
    * Định dạng ảnh chụp: JPG 2560*1920 
    * Pixel: 5M pix 
    * Tỷ lệ khung hình: 4:3 
    * Hệ thống hỗ trợ: Windows me/2000 xp 2003/vista:M 
    * Pin: lithium 260mAh 
    * Thời gian hoạt động liên tục với pin đầy khoảng 100 phút.     
    * Nguồn sạc: DC-5V 
    * Kiểu chân kết nối : Mini 5pin USB 
    * Bộ nhớ trong.     
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Các phím chức năng: 

1. Cổng USB: xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ để tháo, cắm dây cab nối USB để kết nối máy tính 
hoặc sạc điện. 

2. Microphone: Xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ để tháo, có tác dụng thu âm thanh khi quay video. 
3. Ống kinh camera: ghi hình, chụp hình. 
4. Nút nguồn: ấn thẳng vào, có tác dụng mở/ tắt nguồn, dừng quay camera. 
5. Nút chỉnh giờ: Kéo thẳng ra ngoài, xoay chỉnh lại thời gian cho đồng hồ. 
6. Quay, chụp ảnh: Có tác dụng bật máy quay, chụp ảnh. 
7. Đèn báo: báo sạc pin, quay, chụp ảnh. 

 
Cách sử dụng: 

1. Sạc điện: Cắm cab USB vào cổng sạc, kết nối với máy tính hoặc adapter để cắm vào nguồn điện. 
Đèn báo (7) sáng  Đang ở chế độ sạc. 

2. Quay video:  
Camera đang ở chế độ tắt, đèn báo không sáng. Ân và giữ nút nguồn (4) 1-3 giây, đèn báo 

(7) sáng đỏ  đã bật nguồn. Ấn và giữ nút quay, chụp ảnh (6) từ 1-3 giây khi đèn báo nhấp nháy 3 
lần  Chế độ quay video đang được mở, lúc này có thể hướng ống kính camera tới các điểm cần 
quay. 

Muốn tạm dừng quay, ấn giữ nút nguồn (4) khoảng 1 giây, đèn báo (7) sáng đỏ trở lại. 
3. Chụp hình: 

Ở chế độ chờ (không đang quay video, và đèn báo (7) không sáng), ấn và giữ nút nguồn (4) 
khoảng 1s cho đèn báo (7) báo sáng. Quay hướng ống kính camera (3) tới điểm cần chụp, ấn nút 
quay, chụp ảnh (6) 1 lần sao cho đèn báo (7) tắt -> mở  thực hiện được 1 ảnh chụp. 


