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1.Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: Για ενεργοποίηση της συσκεύης πρέπει να πατήσετε το 
κουμπί D για 3-4 δευτερόλεπτα μέχρι να ανβοσβήσει το λαμπάκι και να παραμείνει κόκκινο. Αυτό 
σημαίνει οτι είναι ενεργοποιημένη και σε λειτουργία αναμονής. Με τον ίδιο τρόπο την 
απενεργοποιείτε.

2.Φωτογραφίες: Απο λειτουργία αναμονής πατάτε το κουμπί C. Θα αναβοσβήσει κόκκινο λαμπάκι 
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μια φορά. Αττό σημαίνει ότι έχετε τραβήξει φωοτγραφία. Κάθε επόμενο πάτημα θα είναι και μια 
φωτογραφία.

3. Βίντεο: Απο λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί C για περίπου 2-3 δευτερόλεπτα. Θα 
αναβοσβήσει κόκκινο λαμπάκι 3 φορές και θα σβήσει. Αυτό σημαίνει οτι κάνετε καταγραφή βίντεο. 
Για να σταματήσετε την καταγραφή βίντεο, πατήστε στο κουμπί D μια φορά.

4.Ανιχνευτής κίνησης: Απο λειτουργία αναμονής πατήστε για περίπου 3-4 δευτερόλεπτα το κουμπί 
B. Το κόκκινο λαμπάκι θα αναβοσβήσει 6 φορές και αυτό σημαίνει οτι έχετε ενεργοποιήσει τον 
ανιχνευτή κίνησης. Απο εδώ και πέρα η κάμερα θα καταγράφει βίντεο μόνο όταν υπάρχει κίνηση 
μπροστά απο τον φακό της. Για να σταματήσετε την ανίχνευση κίνησης πατήστε το κουμπί D.

5.Νυχτερινή λήψη: Απο λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί B για να ενεργοποιήσετε την 
υπέρυθρη δίοδο για νυχτερινή λήψη. Εάν θέλετε να σταματήσετε την νυχτερινή λήψη πατήστε το ίδιο 
κουμπί ξανά.

6.Μεταφορά αρχείων: Για να μεταφέρετε τα αρχεία σας στον υπολογιστή, συνδέστε την συσκεύη 
με το USB καλώδιο και έπειτα συνδέστε την με τον υπολογιστή σας. Την αναγνωρίζει αυτόματα σαν 
φορητή μνήμη και μπορείτε να μεταφέρετε, διαγράψετε, αποθηκεύσετε τα αρχεία σας.

7.Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας: Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και ώρα, όταν συνδέσετε την 
συσκευή με τον υπολογιστή σας, ανοίξτε την μνήμη και μέσα δημιουργήστε αρχείο κειμένου με το 
όνομα time σε txt φορματ.

Γράψτε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με τον παρακάτω τρόπο:
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έτος.μήνας.μέρα ώρα:λεπτά:δευτερόλεπτα



Αποθηκεύστε το αρχείο και είναι έτοιμο.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Κάμερα κλειδί με αισθητήρα κίνησης και IR δίοδο" 
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