CC TV ΚΆΜΕΡΑ ΕΝΣ ΩΜ ΑΤ ΟΜΈ ΝΗ ΜΝΉΜ Η 4GB -Κ ΟΥ Μ Π Ί

ΟΔΗΓ Ι ΕΣ Χ ΡΗΣΗΣ
Οδηγίες χρήσης:
- Ενεργοποίηση:
– πατήστε το κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και κρατήστε το για ένα δευτερόλεπτο. Μετά απο
λίγο η συσκεύη θα ενεργοποιηθεί και θα ανάψει κίτρινη ένδειξη.
- Απενεργοποίηση:
– πατήστε το ίδιο κουμπί σε όποια λειτουργεία και να βρίσκετε ,η συσκεύη αποθηκεύει τα μέχρι στιγμής

καταγεγραμμένα αρχεία,μετά απο αυτό η μπλέ ένδειξη σβήνει και η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.
- Για να περάσετε απο μια λειτουργεία σε άλλη,χρησιμοποιήστε το convector , που βρίσκεται στην κάτω άκρη
της κάμερας. Πατήστε με λεπτό και αιχμηρό αντικείμενο. Για να περάσετε σε λειτουργεία φωτογραφίας ας
πούμε,πατήστε μια φορά σε λειτουργεία αναμονής.
Κατα την ενεργοποίηση της συσκεύης σας ,αυτόματα βρίσκεται σε λειτουργεία βίντεο. Όταν αλλάζετε απο
βίντεο λειτουργεία σε λειτουργεία φωτογραφίας,η συσκεύη αυτόματα αποθηκεύει στην μνήμη αν εκείνη την
ώρα τραβούσατε βίντεο.
- Φωτογραφίες:
– Για να τραβήξετε φωτογραφία,απλά στην λειτουργεία φωτογραφίας,πατήστε το κουμπί για
απενεργοποίηση μια φόρα,και η κίτρινη ένδειξη θα ανάψει μια φορά,μετά απο αυτό θα σβήσει.Αυτό σημαίνει
οτι η κάμερα τράβηξε φωτογραφία. Μετά απο αυτό την αποθηκεύει αυτόματα. Και η συσκεύη επιστρέφει πάλι
σε λειτουργεία φωτογραφίας.
- Συνεχόμενη φωτογράφιση:
– Μπορείτε να τραβήξετε μερικές συνεχόμενες φωτογραφίες την μια μετά την άλλη. Για να το κάνετε αυτό
,πατήστε και κρατήστε για δευτερόλεπτο το κουμπί,η μπλέ ένδειξη θα ανάψει και η συσκεύη θα ξεκινήσει να
τραβάει μερικές φωτογραφίες,ενω ταυτόχρονα τις αποθηκεύει στην μνήμη της.
- Η κάμερα κλειδώνει αυτόματα,όταν μετά απο ένα -δύο λεπτά δεν χρησιμοποιείτε,για να κρατήσει την
μπαταρία. Αν η τροφοδοσία βρίσκετε προς το τέλος της,η συσκεύη αποθηκεύει το αρχείο που τραβάει αυτή
την στιγμή και μετά απο αυτό απενεργοποιείτε απο μόνη της.
- Απενεργοποίηση:
– Για να απενεργοποιήσετε την κάμερα-κουμπί σας,απλά όταν βρίσκεται σε λειτουργεία αναμονής,πατήστε
και κρατήστε για λίγο το κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.Η κίτρινη ένδειξη σβήνει και η κάμερα
σας είναι απενεργοποιημένη. Εάν αποφασίσετε να κλείσετε την κάμερα όσο εγγράφετε ,η συσκεύη θα
αποθηκεύσει το αρχείο και θα κλείσει μετά απο αυτό.
- Σύνδεση με υπολογιστή:
– Σε απενεργοποιημένη κατάσταση,συνδέστε μέσω της USB θύρας του υπολογιστή σας με την μίνι κάμερακουμπί. Όταν συνδεθούν,η κίτρινη ένδειξη θα ανάψει,και στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας θα
εμφανιστεί ειδοποίηση,οτι βρέθηκε καινούργιο hardwear.το λειτουργικό σύστημα την αναγνωρίζει σαν
φορητή μνήμη(φλασάκι).
- Φόρτιση:
– Σε απενεργοποιημένη κατάσταση ,συνδέστε την μικρή κάμερα-κουμπί με τον υπολογιστή σας μέσω του USB
καλωδίου. Η συσκεύη ξεκινάει να φορτίζει και μπορείτε να το καταλάβεται απο την κόκκινη φωτεινή
ένδειξη,που είναι μόνιμα αναμένη.Όταν η κάμερα φορτίσει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη σβήνει.
- Ρεσέτ:
– Για να επαννεκινήσετε την συσκεύη χρησιμοποιήστε οδοντογλυφίδα ή άλλο αιχμηρό μη μετταλικό πράγμα

με το οποίο να πατήστε ελαφρά μέσα στην μικρή τρυπούλα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκεύης.
-Ρυθμίσεις για ώρα και ημερομηνία στα αρχεία:
– Για να βλέπετε την πραγματική ώρα στο βίντεο πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
- Συνδέστε την συσκεύη σας στον υπολογιστή μέσω της USB θύρας, κάντε διπλό κλίκ στην εικόνα στο
browser και μπείτε στην κύρια διεύθυνση του. -Εκεί,δημιουργείστε κείμενο αρχείο με το όνομα
systemtime.txt, εισάγετε ημερομηνία και ώρα με αυτό τον τρόπο: 2012-01-01 10:24:25
- Μετά απο αυτό αποθηκεύστε το αρχείο στην κεντρική διεύθυνση και μετά απο αυτό μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την συσκεύη απο τον υπολογιστή.Περιμένετε μερικά λεπτα πριν ξεκινήσετε να
χρησιμοποιείτε την συσκεύη.
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