
ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟ ΡΟΛΌΙ ΜΕ ΚΡΥΦΉ ΚΆΜΕΡΑ - 4GB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κρυφή κάμερα κρυμμένη σε ηλεκτρονικό ρολόι επιτραπέζιο -4GB 

Επιτραπέζιο ρολόι –κάμερα-ξυπνητήρι- με τηλεκοντρόλ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προιόν.Ελπίζουμε να απαντάει στις ανάγκες σας.
Πρίν το χρησιμοποιήσετε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

Βασικές λειτουργείες του ρολογιού-ξυπνητήρι

1. Έχει 5 κουμπιά για τις λειτουργείες του : ώρα /ΗR/ ,λεπτά /MIN/ , ρυθμίσεις /SET/ ,λυχνίες /LIGHT/ ,φωνή 
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/TALK/SNZ/.
2. Η ώρα και η ημερομηνία εμφανίζονται στην LCD οθόνη του ρολογιού που είναι 3.5 ιντσών και η ώρα 
μπορεί να εμφανίζεται σε 12ωρα ή 24ωρα.
3.Έχει 5 μελωδίες για το ξυπνητήρι.
4.Αν το ρολόι είναι στην λειτουργεία /SNOOZE/ το ξυπνητήρι ενεργοποιήτε το μέγιστο μέχρι 6 φορές ανα 10 
λεπτά.
5.Δύο μονόωρες επιλογές για το ξυπνητήρι από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε.

Λειτουργείες:

1. Όταν ενεργοποιήσετε το ρολόι η LCD οθόνη ανάβει,έπειτα ακούγετε η μελωδία που έχετε επιλέξει για 
ενεργοποίηση.Όταν η μελωδία σταματήσει να πέζει εμφανίζεται η ώρα στην οθόνη.
2.Κάτω από το κουμπί για τις ρυθμίσεις της ώρας θα βρείτε το κουμπί SET.Πατήστε το και επιλέξτε ανάμεσα 
από τις παρακάτω λειτουργείες: Συντονισμός ώρας/time setting/ - ρυθμίσεις αφύπνισης /alarm setting/ и 
μονόωρη αφύπνιση /One-the-hour setting alarm/.
3.Αν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα επιλέξτε την πρώτη λειτουργεία και πατήστε το κουμπί HR,για να βάλετε 
την ώρα και ημερομηνία που θέλετε.
4.Άν έχετε επιλέξει /time setting/ ,πατήστε το κουμπί HR για να φτιάξετε την ώρα και το κουμπί MIN για να 
φτιάξετε τα λεπτά, για την ώρα που θέλετε να ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι.Μετά πατήστε το κουμπί ‘’SNZ’’ 
για να ενεργοποιήτε κάθε δέκα λεπτά η αφύπνιση μέχρι να το απενεργοποιήσετε εσείς αλλά όχι περισσότερες 
από 6 φορές.
5.Άν έχετε επιλέξει την λειτουργεία μονόωρη αφύπνιση/που την αναγνωρίζετε από το σύμβολο για το 
ξυπνητήρι και από αυτό της μονόωρης αφύπνισης όταν αρχίσουν να αναβοσβήνουν/,μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε απενεργοποιημένη αφύπνιση που έχει μείνει πίσω στον χρόνο.Αυτό γίνετε με το σύμβολο που 
μοιάζει με καμπανάκι.
6.Στην λειτουργεία time mode με πατημένο το κουμπί HR,έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στις 
2 μορφές ώρας,12ωρη η 24ωρη.
7.Το ρολόι σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε όλες τις ρυθμίσεις που χρειάζεστε ακόμη και μέσα στο 
σκοτάδι.Αυτό γίνετε με την ενσωματομένη λάμπα που έχει.Πατήστε απλά το κουμπί LIGHT και αμέσως μέσα 
από την οθόνη θα ανάψει φώς αρκετά δυνατό για να μπορείτε να δείτε τι κάνετε.
8.Το ρολόι μπορεί να σας ‘’πει’’ την ώρα.Πατήστε το κουμπί TALK ανεξαρτήτος ποια λειτουργεία έχετε 
επιλέξει.

Εξωτερική εμφάνιση:

1. Ρολόι
Κουμπί που λέει την ώρα
Στρογγυλό καπάκι
Θύρα για TF κάρτα
Κάμερα
USB
Απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση
Δέκτης
Λειτουργικό κουμπί

2.Τηλεκοντρόλ
Sender 



On/Off κουμπί
Εκκίνηση βίντεο
Βίντεο μετά από ανίχνευση κίνησης
Φωτογραφία

Γνωριμία με την συσκεύη:

Αυτό το προιόν είναι επιτραπέζιο ρολόι –κάμερα για παρακολούθηση με τηλεκοντρόλ και θύρα για TF 
κάρτα.Η κάμερα τραβάει με υψηλή ανάλυση - 640х480 ή 1280х960 pixels και 30 καρέ ανα 
δευτερόλεπτο.Τραβάει βίντεο,κάνει ηχογραφήσεις ,τραβάει βίντεο με ανίχνευση κίνησης,τραβάει 
φωτογραφίες,μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν web κάμερα,χρησιμοποιήται σαν ξυπνητήρι και έχει αρκετή 
μνήμη για να αποθηκεύει τα δεδομένα σας.Χάρις την μπαταρία υψηλής ποιότητας που έχει η κάμερα μπορεί 
να καταγράφει 12 ώρες ή να ηχογραφεί 25 ώρες ασταμάτητα.Έχει επιλογή πολλών ξένων γλωσσών για την 
ανακοίνωση της ώρας.Μπορεί να πάρει κάρτα μνήμης το μέγιστο μέχρι 32GB.Έυκολη χρήση με 
τηλεκοντρόλ.Το προιόν αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο για το σπίτι σας,το οποίο θα μπορείτε να 
παρακολουθείτε και να προφυλάξετε από τυχόν κλοπές.

Οδηγίες χρήσης:
1.Ανοίξτε το στρογγυλό καπάκι και βάλτε την κάρτα TF από την δεξιά πλευρά του ρολογιού.Μετά πατήστε 
το κουμπάκι ON για να ενεργοποιήσετε την συσκευή.
2.Για να ενεργοποιήσετε το ρολόι και να μπορείτε να καταγράψετε βίντεο πρέπει να πατήσετε στο 
τηλεκοντρόλ το κουμπί ενεργ./απενεργ. Και όταν ανάψει το μπλέ φωτάκι η συσκευή είναι έτοιμη.
3.Για α ξεκινήσετε να εγγράφετε βίντεο πατήστε στο τηλεκοντρόλ το κουμπί με την κάμερα και κρατήστε 
μέχρι να αναβοσβήσει 3 φορές το μπλέ φωτάκι,και έπειτα σβήσει.Αυτό συμαίνει ότι τραβάτε βίντεο.Όταν 
θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή βίντεο πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί.Την στιγμή αυτή η συσκεύη 
αποθηκεύει το βίντεο και το μπλέ φωτάκι ανάβει μόνιμα.Η συκευή είναι έτοιμη για νέο βίντεο.
4.Για να ξεκινήσετε εγγραφή ήχου πατήστε το κουμπί με το σύμβολο μικρόφωνο,μετά το μπλέ φωτάκι ανάβει 
μια φορά και μετά μένει μόνιμα αναμένο.Αυτό σημαίνει ότι ο εγγραφέας ήχου λειτουργεί αυτή την στιγμή.Για 
να σταματήσετε την εγγραφή ήχου πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί.Αποθηκέυετε ότι έχετε καταγράψει μέχρι 
αυτή την στιγμή και το μπλέ φωτάκι ανάβει μόνιμα και αυτό σημαίνει ότι η συσκεύη είναι έτοιμη για νέα 
εγγραφή.
5.Για να τραβήξετε φωτογραφία πατήστε το κουμπί με την φωτογραφική μηχανή.Μπαίνετε σε λειτουργεία 
φωτογράφισης.Ακόμη ένα πάτημα του ίδιου κουμπιού τραβάει φωτογραφία και την αποθηκεύει στην 
μνήμη.Όσο αποθηκεύει την φωτογραφία το μπλέ φωτάκι αναβοσβήνει συνεχόμενα.Όταν ανάψει μόνιμα αυτό 
σημαίνει ότι η συσκεύη είναι έτοιμη για να τραβήξει νέα φωτογραφία.
6.Για να επιλέξετε την λειτουργεία ανιχνευτής κίνησης πρέπει να πατήσετε το κουμπί με το σύμβολο 
ανθρωπάκι και κάμερα.Το φωτάκι ξεκινάει να αναβοσβήνει γρήγορα.Σε αυτή την στίγμη αν μπροστ’α από τον 
φάκο της κάμερας περάσει άνθρωπος η ανιχνευτεί οποιαδήποτε κίνηση το φωτάκι αναβοσβήνει αργά και 
μετά ανάβει 2 φορές και σβήνει.Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει να τραβάει βίντεο.Την στιγμή που η κάμερα δεν 
ανιχνέυει κίνηση σταματάει να τραβάει βίντεο.Το μπλέ φωτάκι πάλι ξεκινάει να αναβοσβήνει γρήγορα.
7.Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την συσκεύη πατήστε το κουμπί ενεργο./απενεργ. Από το τηλεκοντρόλ.Το 
μπλέ φωτάκι σβήνει και η συσκεύη είναι απενεργοποιημένη.
8.Για να μεταφέρετε τα ήδη έτοιμα αρχεία σας στον υπολογιστή συνδέστε με το USB καλώδιο με 
απενεργοποιημένη συσκευή και πατήστε από το τηλεκοντρόλ το κουμπί ενεργ./απενεργ.
9.Χρήση σαν web κάμερα:εγκαταστήστε τα drivers που θα βρείτε στο CD που περιέχετε.Μετά συνδέστε το 
USB καλώδιο,όσο η συσκεύη είναι απενεργοποιημένη και πατήστε το κουμπί ενεργ./απενεργ. Από τα 
τηλεκοντρόλ και αυτόματα θα μπείτε στην λειτουργεία PC/CAM



10.Φόρτιση μπαταρίας:Για να φορτίσετε την συσκεύη πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.Γυρίστε το κλειδί 
κάτω από το στρογγυλό καπάκι στο OFF.Μετά βάλτε το USB καλώδιο στην θύρα,και πρέπει να ανάψει 
κόκκινο φωτάκι και η άλλη άκρη του καλωδίου πρέπει να συνδεθεί στον υπολογιστή.Όταν η μπαταρία είναι 
πλήρως φορτισμένη το φωτάκι σβήνει τελείως.Μπορείτε να φορτίσετε την συσκευή και με το αντάπτερ που 
περιέχει.
11.Επανεκίνηση:Μερικές φορές η συσκεύη μπορεί να μην θέλει να λειτουργήσει η να μην απαντάει στις 
εντολές,τότε γυρίστε το κλειδάκι στο OFF και μετά στο ON.
12.Όταν η μπαταρία έχει αρχίσει να ελατώνετε και έχει ανάγκη από φόρτιση,η οθόνη θολώνει και δεν 
μπορείτε να ξεχωρίσετε την ώρα και το μπλέ φωτάκι ξεκινάει να αναβοσβήνει ασταμάτητα.Πρέπει να 
συνδέσετε άμεσα στον φορτιστή.Άν η συσκεύη απενεργοποιηθεί μόνη της η καταγραφή θα αποθηκευτεί στην 
μνήμη.
13.Ημερομηνία και ώρα των αρχείων:Έχετε την δυνατότητα να βλέπετε ποιο αρχείο είναι τραβηγμέμενο 
πότε.Πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις.Στο CD που περιλαμβάνετε έχει αρχείο με το όνομα 
writertime.Όταν το ανοίξετε η κάμερα θα συνδεθεί με τον υπολογιστή και θα ενημερώσει αυτόματα την 
ημερομηνία και την ώρα.

Αναπαραγωγή και αποθήκευση των αρχείων

Όταν έχετε τελειώσει με τις εγγραφές πρέπει να μεταφέρετε τα αρχεία σας στον υπολογιστή για να τα δείτε 
λεπτομερώς.Αυτό γίνετε με το USB καλώδιο που περιλαμβάνετε.Με το κλειδάκι στο ON βάλτε το ένα άκρο 
του καλωδίου στον υπολογιστή και το άλλο στην κάμερα μετά πατήστε το κουμπί στο τηλεκοντρόλ 
ενεργ./απενεργ. Τώρα μπορείτε να μπείτε στην μνήμη και να μεταφέρετε τα αρχεία σας.Μπορείτε επίσης να 
πάρετε την TF κάρτα να την τοποθετήσετε σε αντάπτερ και έπειτα σε θύρα του υπολογιστή .

Τυχόν προβλήματα –λύσεις

Η συσκεύη δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί-Μπορεί να υπάρχουν μερικοί λόγοι.Ή δεν υπάρχει φόρτιση της 
μπαταρίας ή δεν κάνει καλή σύνδεση με την συσκευή.Επανεκινήστε την συσκεύη.

Δεν φορτίζει από το ρεύμα-Η μπαταρία ή το αντάπτερ έχουν χαλάσει και πρέπει να αντικατασταθούν.

Το μπλέ φωτάκι της συσκεύης δεν σταματάει να αναβοσβήνει ακόμη και όταν δεν καταγράφετε βίντεο-
Μπορεί να χρειάζετε να φορτίσετε την μπαταρία ή να τοποθετήσετε την TF Κάρτα.Άν η κάρτα είναι γεμάτη 
τότε το φωτάκι πάλι αναβοσβήνει.Μεταφέρετε τα αρχεία για να κάνετε χώρο.Άν δεν είναι τίποτα από 
αυτά,επανεκινήστε.Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το software.

Δύσκολα χρησιμοποιήται το τηλεκοντρόλ-Αν το τηλεκοντρόλ στέλνει δύσκολα τις εντολές στο ρολόι :βγάλτε 
το νάυλον ,μπορεί να μην κάνει καλή σύνδεση.Ή δεν δείχνετε σωστά προς την συσκευή,πρέπει να είναι σε 
ευθεία γραμμή.Άν και αυτό δεν βοηθάει βγάλτε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά.

Δεν μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή-Βγάλτε και βάλτε ξανά το USB Καλώδιο γιατί , μπορεί να υπάρχει 
λάθος στο λογισμικό και να μην μπορεί να αναγνωρίσει την συσκευή.

Η οθόνη του ρολογιού αναβοσβήνει ή δεν μπορείτε να δείτε την ώρα-φορτίστε την μπαταρία,μάλλον έχει 
αρχίσει να εξαντλείτε.

Η ηχογράφιση έχει πολύ θόρρυβο,το βίντεο έχει άσχημη ποιότητα-Αυτό μπορεί να είναι από εξαντλημένη 



μπαταρία.Φορτίστε άμεσα.

Pixels 2Mega Pixels
Ανάλυση 640х480 ή 1280х960
Βίντεο format AVI
Καρέ ανα δευτερόλεπτο 30 fps
Οπτική γωνία 72 μοίρες
Φωτογραφίες, απαιτήσεις Σε απόσταση 6 μέτρα από την συσκευή για καθαρή φωτογραφία
Ελάχιστος φωτισμός 1 Lux
Μπαταρία 2200 МА
Μέγιστος χρόνος εγγραφής Παραπάνω από 12 ώρες
Μέγιστη απόσταση χρήσης τηλεκοντρόλ 15 μέτρα
Απόσταση ηχογράφησης 40м2
Κατανάλωση ενέργειας 130МА/3.7V
Θερμοκρασία διατήρησης -20 έως +80 βαθμούς
Θερμοκρασία λειτουργείας -10 έως +60 βαθμούς
Υγρασία λειτουργείας 15-85%
Κάρτα μνήμης Mini SD κάρτα
Μέγιστη κάρτα μνήμης 32 GB
Software αναπαραγωγής Media Player/KM player
Interface USB 1.1/2.0
Λειτουργικό Σύστημα Windows 2000/Vista/7
Χρόνος εγγραφής 30 λεπτά εγγραφής παίρνουν 1GB από την μνήμη
Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας Έως 4 ώρες

Το Σετ περιέχει: 
Ένα CD,έναν φορτιστή,ένα USB καλώδιο,οδηγίες χρήσης,ένα τηλεκοντρόλ και την κάμερα-ρολόι.

Συστάσεις για τη χρήση και διαφύλαξη:
-Μην χρησιμοποιήτε σε σκονισμένα η βρώμικα μέρη.
-Μην χτυπάτε η σφίγγετε την συσκευή.Αυτή είναι ηλεκτρική συσκεύη και δεν πρέπει να βρίσκετε σε 
μαγνητικά πεδία.
- Χρησιμοποιήστε την συσκεύη μόνο σε κανονικές θερμοκρασίες.Υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες 
μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο ρολόι σας και να χαλάσει γρήγορα.
-Μην χρησιμοποιήτε σε υγρασία.Μην το βρέχετε.Δεν είναι αδιάβροχο.
-Μην χρησιμοποιήτε δυνατά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε την συσκεύη.Χρειάζετε μόνο ελαφρά 
βρεγμένο πανί.
-Όταν τραβάτε μην γυρίζετε τον φακό απευθείας στο φώς του ήλιου ή κάποιας λάμπας.Μπορεί να βλάψει τον 
φακό της κάμερας.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Επιτραπέζιο ρολόι με κρυφή κάμερα - 4GB" 
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