
FULLHD ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΚΆΜΕΡΑ ΓΙΑ SPORTS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φορτίστε την κάμερα για περίπου 3-4 ώρες πριν απο την χρήση της.

2. Τοποθετήστε microSD κάρτα μνήμης στην θύρα για αυτό (μπορείτε να τοποθετήσετε μέχρι 32 GB).

3. Ενεργοποίηση: Πατήστε συνεχόμενα το κουμπί απο την μπροστινή πλευρά της κάμερας μέχρι να ανάψει 
η οθόνη.
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4. Αλλαγή λειτουργίας: Με κάθε πάτημα του κουμπιού για την ενεργοποίηση περνάτε απο τις 4 λειτουργίες 
χρήσης - βίντεο, φωτογραφίες, ηχογράφηση και αναπαραγωγή.

5. Καταγραφή: Όταν επιλέξετε την λειτουργία που θέλετε, πατήστε σύντομα το πάνω κουμπί της κάμερας. 
Σε λειτουργία βίντεο αυτό εκκινεί την καταγραφή βίντεο, ενώ σε λειτουργία φωτογραφίας τραβάει 
φωτογραφία. Για να σταματήσετε την καταγραφή βίντεο πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί.

6. Αναπαραγωγή: Επιλέξτε την λειτουργία αναπαραγωγής. Με τα κουμπιά στο πλάι της κάμερας επιλέξτε 
την καταγραφή που θέλετε να δείτε και εκκινήστε την αναπαραγωγή με το πάνω κουμπί.

7. Ρυθμίσεις: Αυτή η κάμερα υποστηρίζει ανάλυση μόνο 640х480 για φωτογραφίες και βίντεο! Δεν 
μπορείτε να την αλλάξετε. 

Πατήστε και κρατήστε το πάνω κουμπί για να μπείτε στις ρυθμίσεις της κάμερα. Με τα κουμπιά 
στο πλάι μετακινείστε μέσα στο μενού, ενώ με το πάνω κουμπί αλλάζετε την ρύθμιση. 

Εδώ ρυθμίζετε:

- Time Stamp (Εάν θέλετε να φαίνονται η ημερομηνία και ώρα πάνω στις καταγραφές)

- MotionDetect (ανιχνευτής κίνησης)

- Video Time (μήκος καταγραφής)

- VoiceRecord (εάν θέλετε να καταγράφει ήχο).



Με το συνεχόμενο πάτημα του πάνω κουμπιού μπαίνετε στο επόμενο μενού:

- Format (φορμάτ της κάρτας μνήμης)

- Language (επιλογή γλώσσας)

- Auto Off (χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης)

- Sys.Reset (ρεσέτ συστήματος)

- Light Freq (συχνότητα)

- Date Input (ημερομηνία και ώρα)

- USB (σύνδεση με υπολογιστή για μεταφορά αρχείων ή χρήση ώς WEB κάμερα)

- Version (софтуерна версия).

Με το επόμενο συνεχόμενο πάτημα του πάνω κουμπιού βγαίνετε απο τις ρυθμίσεις.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "FullHD Αθλητική κάμερα για sports" 
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