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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αθλητική κάμερα που καταγράφει  ταυτόχρονα  στις 2 κάμερες και έτσι γίνετε εγγραφή διπλού καναλιού.Η 
εγγραφές είναι μεγάλης ποιότητας με ήχο και έντονα χρώματα και καθαρές φωτογραφίες,μπορεί 
ταυτόχρονα με την φόρτιση να τραβάει βίντεο ή αναπαραγωγή των βίντεο.Η αθλητική κάμερα έχει  G 
αισθητήρα.Δυνατότητες: G-αισθητήρα: όταν η επιτάχυνση φτάνει 6g,το οποίο είναι 1g=9.8 m/sec στην 
δευτέρα,η κάμερα αυτόματα αποθηκεύει μεχρι αυτή την στιγμή το βίντεο για να μην χαθεί. SOS κουμπί:αυτό
το κουμπί λειτουργεί όπως ο  G-αισθητήρας.Όταν είναι πατημένο απόθηκεύει κάθετι τραβηγμένο μέχρι
αυτή την στιγμή. 2.7-ιντσών οθόνη με  HD λειτουργίες και δυνατότητα οι δύο κάμερες να γυρίσουν στις 180 
μοίρες. Και H.264 τεχνολογία για κομπρεσάρισμα των βίντεο. Μέρα/Νύχτα λειτουργία για καταγραφή :
αλλάξτε την λειτουργία με το ειδικό κουμπί για αυτό
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, για να πάτε στην Μέρα και Νύχτα και να καταγράψετε με την κατάλληλη ανάλυση και ρύθμιση φωτός. 30 ή
60 λήψεις ανα δευτερόλεπτο στα βίντεο. PC κάμερα,δεν χρειάζονται drivers , Plug’n’Play . Ενσωματομένες
υπέρυθρες για καλύτερη ορατότητα τη νύχτα.Κυκλική εγγραφή /σε ορισμένες περιόδους εγγράφει 
,σταματάει και ξεκινάει ξανά βίντεο. Ανιχνευτής κίνησης.Αυτόματη έναρξη εγγραφής βίντεο,όταν  ο
κινητήρας του αυτοκινήτου πάρει μπρος. HDMI και TV έξοδοι.Τηλεχειρηστήριο.Ιδιότητες :αισθητήρας 2643 
CMOS WXGA HD .βίντεο ανάλυση  480p/720p/720p Γλώσσες: Κινέζικα,Αγγλικά,Ρώσικα,Ιαπωνέζικα,Κορέικα. 
LCD οθόνη  2.7 ίντσες, 16:9 TFT μνήμη TF κάρτα,μέχρι 32 GB ,focus 12cm ατελείωτα.Φωτογραφίες format  
JPG.Βίντεο format  MOV.Ενσωματομένο μικρόφωνο και speaker. USB 2.0 μπαταρία ενσωματομένη
3.7V/600mAh λιθίου.Θερμοκρασία λειτουργείας απο 0 εως  +65 βαθμούς Κελσίου.Διαστάσεις 135х63х28.5 
мм .Βάρος  125 γρ. USB Καλώδιο, TV καλώδιο,τηλεχειρηστήριο, φορτιστής για αυτοκίνητο, HDMI καλώδιο
εξωτερικό .Εμφάνιση: 1.Κουμπί για ενεργοποίηση. 2. TF θύρα. 3. HDMI θύρα. 4.Κουμπί για αλλαγή
λειτουργειών. 5.Κουμπί για είσοδο στο μενού της συσκευής. 6. SOS κουμπί. 7.Ένδειξη,για να δείχνει πως παει 
η φόρτιση. 8.Ένδειξη για το τι κάνει αυτή την στιγμή η συσκευή. 9.Μικρόφωνο. 10 LCD οθόνη. 11. 
Τηλεχειρηστηριος αισθητήρας. 12.Αριστερό κουμπί. 13. Δεξί κουμπί. 14.Εγγραφή/ОК κουμπί. 15.Micro USB 
θύρα. 16. TV έξοδος. 17.Κάμερα. 18.Υπέρυθρες για νυχτερινή όραση. 19.Κουμπί επαννεκίνησης. 20.Κάμερα. 
21.Ανοικτή ακρόαση. 22.Μέρος σταθεροποίησης. Κουμπιά και λειτουργείες:Ενεργοποίηση:κουμπί ON/OFF .
Μενού:Ανοίγει το μενού της συσκευής σε κάθε λειτουργεία /MODE/: Αλλάζει τις διαφορετικές λειτουργείες. 
Εγγραφή/ОК:Έναρξη/παύση/βεβαίωση αριστερό κουμπί:σύντομο πάτημα,αλλαγή ανάμεσα στις λειτουργείες
μέρα/νύχτα για βίντεο και φωτογραφίες. Με συνεχόμενο πάτημα θα ενεργ./απενεργ. Τις υπέρυθρες για
νυχτερινή όραση.Το στάτους της συσκευής θα εμφανιστεί στην  LCD οθόνη. Εγκατάσταση και χρήση της
κάμερας:Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερα στο μπροστινό παράθυρο του αυτοκινήτου και να ρυθμίσετε
την γωνία που θα τραβάει η κάμερα,έτσι όπως εσείς θέλετε.Εφόσον συνδέσετε το αντάπτερ στην παροχή
ρεύματος με την κάμερα στον αναπτήρα του αυτοκινήτου,η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και θα
αρχίσει να καταγράφει.Ενώ όταν το αυτοκίνητο σταματήσει να κινείται η καταγραφή 
σταματά.Μπαταρία:ενσωματομένη  600mAh ,λιθίου,για να φορτιστεί τελείως χρειάζετε γύρω στα 90 
λεπτά.Η μπαταρία μπορεί να φορτίζετε ενώ η συσκευή λειτουργει.Λειτουργεί κανονικά στα  380mA ή στα
580mA σε νυχτερινή λήψη. Ενεργ/Απενεργ. Και screen saver : 1. Πατήστε το κουμπί  POWER για 3 
δευτερόλεπτα περίπου,για ενεργ./απανεργ.την κάμερα.Όταν γίνετε μια από τις δύο λειτουργείες,στην οθόνη
της κάμερας το γράφει. 2.Αν αυτή την στιγμή δν χρησιμοποιήτε την κάμερα,αλλά χρειάζεστε να την αφήσετε
ενεργοποιημένη.Για να εξοικονομίσετε ενέργεια,πατήστε το κουμπί POWER μια φορά και θα ενεργοποιηθεί το
screen saver στην οθόνη.Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας:πρέπει να μπείτε στο μενόυ για την ώρα,πατήστε το 
κουμπί MODE. Έπειτα επιλέξτε  Date/Time και με την βοήθει των MODE, RIGHT, LEFT  κουμπιών ρυθμλιζετε
την ώρα που θέλετε. Τέλος πατήστε το κουμπί ОК,για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Λειτουργεία εγγραφής
βίντεο: 1.Με την ενεργοποίηση,η κάμερα δείχνει στην πάνω αριστε

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Αθλητική κάμερα με δύο φακούς" 
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