
ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΡΟΛΌΙ ΜΕ ΚΆΜΕΡΑ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΉ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του ρολογιού γίνεται με δύο κουμπιά -πάνω δεξιά (κουμπί Α) και πάνω αριστερά (κουμπί Β).
1.Βίντεο - πατήστε και κρατήστε για περίπου δύο δευτερόλεπτα το κουμπί Α.

Ανάβουν ταυτόχρονα η μπλέ και η κόκκινη δίοδος, μετά απο αυτό μένει αναμμένη μόνο η μπλέ 
δίοδος και η κάμερα είναι σε λειτουργεία αναμονής.Για να ξεκινήσετε να τραβάτε βίντεο 
πατήστε μια φορα το κουμπί Α.

Η μπλέ δίοδος αναβοσβήνει τρείς φορές.Η κάμερα τραβάει βίντεο.Για να σταματήσετε την 
εγγραφή πατήστε μια φορά το κουμπί Α.
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Η μπλέ δίοδος ανάβει και η εγγραφή αποθηκεύεται στην μνήμη.

 2.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση υπέρυθρων δίοδων - απο λειτουργεία αναμονής πατήστε και κρατήστε το κουμπί Β

. Η κόκκινη δίοδος αναβοσβήνει τρείς φορές και ενεργοποιόυνται οι υπέρυθρες.
Για να τις απενεργοποιήσετε πατήστε και κρατήστε ξανά το κουμπί Β. Οι υπέρυθρες κλείνουν 
και δεν υπάρχει καμία ένδειξη απο τις δίοδους.

 3. Φωτογραφίες - απο λειτουργέια αναμονής πατήστε απλά το κουμπί Β.Η μπλέ δίοδος σβήνει 
και ανάβει η κόκκινη.Η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργεία φωτογραφίας. Με το πάτημα του 
κουμπιού Α τραβάτε φωτογραφία και η φωτογραφία αποθηκεύεται στην μνήμη του ρολογιού.

 4. Φωνητικός έλεγχος - απο λειτουργεία αναμονής πατήστε δύο φορές το κουμπί Β
.Ξεκινάνε να αναβοσβήνουν ταυτόχρονα η μπλέ και η κόκκινη δίοδος. Όταν ο αισθητήρας 
ενεργοποιηθεί απο ήχο οι δίοδοι αναβοσβήνουν δύο φορές και σβήνουν όσο η κάμερα εγγράφει.
Για να διακόψετε την εγγραφή πατήστε το κουμπί Α.

5.Για απενεργοποίηση πατήστε και κρατήστε το κουμπί Α μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη.

6. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας: Σε αρχείο κείμενο,με το όνομα time.txt
φτιαγμένο στην κεντρική διέυθυνση πρέπει να συμπεριλλαμβάνει το παρακάτω: 2013.01.01 
09:35:00 Y (ε.μ.μ) (ω:λ:δευτ) (Y=δείχνει την ώρα, N=να μην δείχνει την ώρα) ή 2013.01.0 
09:35:00 N εάν δεν θέλετε πάνω στο αρχείο να δείχνει ημερομηνία και ώρα. 

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Αδιάβροχο ρολόι με κάμερα και φωνητική ενεργοποίηση " 

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr

https://spy.gr/in-watches/
https://spy.gr/in-watches/658/

