
4Κ ΚΆΜΕΡΑ ΓΙΑ ΚΥΝΉΓΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Mode - Επιλέγετε λειτουργία χρήσης της κάμερας Photo, Video ή Photo+Video. Εάν επιλέξετε λειτουργία 
φωτογραφία+βίντεο η κάμερα τραβάει σειρά απο φωτογραφίες και έπειτα βίντεο.

2 .Photo Resolution - επιλέγετε ανλάυση της φωτογραφίας.

3. Photo Series - επιλέγετε τον αριθμό φωτογραφιών που θα τραβήξει η κάμερα μόλις ενεργοποιηθεί απο 
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κίνηση.

4. Video Resolution - επιλέγετε ανάλυση του βίντεο.

5. TL Video Resolution - ανάλυση του βίντε σε λειτουργία Time Lapse.

6. Video Lenght - μήκος του βίντεο (απο 3 δευτερόλεπτα μέχρι 10 λεπτά).

7. Audio Recording - εάν θα καταγράφει ήχο ή όχι σε λειτουργία βίντεο.

8. Shot Lag - διάστημα καθυστέρησης απο την ενεργοποίηση του ανιχνευτή κίνσης μέχρι την καταγραφή 
φωτογραφίας ή βίντεο.

9. Sensitivity Motion Sensors - ευαισθησία του ανιχνευτή κίνησης.

10. Target Recording Time - ρυθμίζετε πρόγραμμα χρήσης της κάμερας και δίνετε ώρες απενεργοποίησης 
και απενεργοποίησης.

11. Time Lapse - Όταν ενεργοποίησετε αυτή την λειτουργία τραβάει συνεχόμενες φωτογραφίες είτε 
ανιχνεύσει κίνηση, είτε όχι. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε Normal και ττότε η κάμερα θα τραβάει φωτογραφίες 
ανα συγκεκριμένο διάστημα ή TL Video και ρυθμίζετε ανα πόση ώρα να τραβάει φωτογραφία. όταν 
τελειώσει η καταγραφή φωτογραφιών, η κάμερα τις μετατρέπει σε βίντεο αρχείο.

12. Language - επιλέγετε γλώσσα του μενού.

13. Endless Capture - κυκλική καταγραφή. Διαγράφει τα παλαιότερα αρχεία όταν γεμίσει η μνήμη για να 
αποθηκεύσει τα νέα.

14. Time&Date – ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.

15. Photo Stamp – ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ημερομηνία και ώρα πάνω στην φωτογραφία.

16. Password Protection - βάζετε κωδικό προστασίας για τις καταγραφές σας.



17. Beep Soundу - ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο στο πάτημα των κουμπιών.

18. Format Memory Card - φορμάτ της κάρτας μνήμης.

19.Serial NO – Εάν χρησιμποιείτε περισσότερες κάμερες, δίνει στις καταγραφές σας ξεχωριστό αριθμό για 
να μπορείτε να ξεχωρίσετε τις καταγραφές.

20. Reset Settings - επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

21. Version - βλέπετε την έκδοση του λογισμικού.

Όταν κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε, απενεργοποιήστε την κάμερα βάζωντας το κουμπί στο OFF. 
Τοποθετήστε την στο σημείο που θέλετε, βάλτε το κουμπί στο ON και κλείστε το καπάκι. 'Οταν σταματήσει 
να αναβοσβήνει η δίοδος, η κάμερα είναι έτοιμη για χρήση.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "4Κ κάμερα για κυνήγι" 
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