ΚΆΜΕΡ Α ΚΛΕ Ι ΔΊ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤ ΉΡΑ Κ ΊΝΗΣΗΣ Κ ΑΙ I R ΔΊΟ Δ Ο

ΟΔΗΓ Ι ΕΣ Χ ΡΗΣΗΣ
1.Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: Για ενεργοποίηση της συσκεύης πρέπει να πατήσετε το
κουμπί με το αυτοκινητάκι συνεχόμενα μέχρει να ανβοσβήσει το λαμπάκι και να παραμείνει κόκκινο.
Αυτό σημαίνει οτι είναι ενεργοποιημένη. Με τον ίδιο τρόπο την απενεργοποιείτε.
2.Φωτογραφίες: Με το κουμπάκι που έχει ξεκλειδωμένο λουκέτο τραβάτε φωτογραφίες. Όταν το
πατήσετε, σβήνει, τραβάει την φωτογραφία, την αποθηκεύει και ανάβει ξανά κόκκινο λαμπάκι. Είναι
σε λειτουργία αναμονής και μπορείτε να τραβήξετε την επόμενη φωτογραφία σας.
3. Βίντεο: Για να τραβήξετε βίντεο, ενεργοποιήστε την συσκεύη και για να ξεκινήσετε την εγγραφή
πατήστε συνεχόμενα το κουμπί με το ξεκλειδωμένο λουκέτο .Το φωτάκι αναβοσβήνει δύο φορές και
παραμένει σβησμένο. Αυτό σημαίνει οτι η συσκεύη τραβάει βίντεο .Για να διακόψετε το βίντεο,

πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Αποθηκεύει το βίντεο και παραμένει μόνιμα
αναμένο το κόκκινο κουμπάκι. Εάν δεν σταματήσετε χειροκίνητα την καταγραφή, το βίντεο συνεχίζει
και κόβετε ανα 15 λεπτά μέχρι να το σταματήσετε ή να πέσει η μπαταρία της συσκεύης.
4.Ανιχνευτής κίνησης: Με ενεργοποιημένη την συσκεύη, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης του
ανιχνευτή κίνησης που είναι το κουμπί με το κλειδωμένο λουκέτο. Θα αναβοσβήσουν αρκετές φορές
μπλέ-μώβ φωτάκια και θα σβήσουν. Η συσκεύη σας βρίσκετε σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης. Όταν
κάποιος περάσει μπροστά απο τον φακό της κάμερας,θα αρχίσει να καταγράφει. Πριν απο αυτό θα
αναβοσβήσει το φωτάκι μπλε. Όταν η κίνηση σταματήσει και αποφασήσετε να σταματήσετε την
καταγραφή, απλά πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Θα ανάψει πάλι μόνιμα το
κόκκινο φωτάκι.
5.Νυχτερινή λήψη: Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης της συσκευής ,περιμένετε να παραμείνει
ξανά μόνιμα αναμμένο το κόκκινο λαμπάκι, έπειτα πατήστε σύντομα το κουμπί ενεγοποίησης του
ανιχνεύτη κίνησης που στην συγκεκριμένη περίπτωση θα ενεργοποιήσει την νυχτερινή λήψη. Με το
ίδιο κουμπί την απενεργοποιείτε.
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.
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