
ΚΆΜΕΡΑ ΚΡΥΜΜΈΝΗ ΣΕ ΡΟΛΌΙ ΧΕΙΡΌΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χείρηση της κάμερας, γίνετε με δύο κουμπιά - πάνω δεξιά (κουμπί Α) και κάτω δεξιά (κουμπί B). 1. 
Ενεργοποίηση:Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα το μπλε LED ανάβει όταν η 
κάμερα ξεκινά και στη συνέχεια ανάβει το κόκκινο LED. Η κάμερα είναι στην αναμονή. 2.Απενεργοποίηση: 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Α και η ενδεικτική λυχνία σβήνει - το ρολόι 
είναι απενεργοποιημένο. 3. Εγγραφή βίντεο:Απο την λειτουργία αναμονής (αναμένο κόκκινο LED) πατήστε το 
κουμπί Α. Το κόκκινο φωτάκι αναβοσβήνει κόκκινο έξι φορές, και σβήνει. Η κάμερα είναι σε λειτουργία λήψης 
βίντεο. Για να ελέγξετε την κατάσταση της κάμερας, πατήστε το κουμπί σύντομα Α. Εάν η κάμερα 
καταγράφει η κόκκινη λυχνία LED θα αναβοσβήσει έξι φορές και θα σβήσει. Για να σταματήσετε την 
εγγραφή, πατήστε το κουμπί Α μέχρι το κόκκινο LED να αναβοσβήσει. Το LED θα ανάψει μόνιμα , που 
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σημαίνει ότι η εγγραφή θα σταματήσει και το αρχείο είναι αποθηκευμένο στην μνήμη του ρολογιού. 4. 
Φωτογραφίες: Απο την λειτουργεία αναμονής αλλάξτε την λειτουργεία της κάμερας πατώντας το κουμπί 
Β.Το κόκκινο φωτάκι σβήνει και ανάβει το μπλέ Πατώντας το κουμπί Α τραβάτε φωτογραφία, το μπλε LED 
σβήνει, η φωτογραφία αποθηκεύεται στη μνήμη, ανάβει πάλι το φωτάκι και βρίσκεται σε κατάσταση 
αναμονής. 5. Εγγραφή ήχου:Με το κουμπί Β αλλάξτε την λειτουργεία, μέχρι τα φωτάκια να ανάψουν μπλε και 
κόκκινο. Για να αρχίσετε την εγγραφή πατήστε το κουμπί Α. Τα LED αρχίζουν να αναβοσβήνουν όσο 
καταγράφετε το βίντεο. Για να σταματήσει να τραβάει βίντεο πατήστε το κουμπί A. 6. Κάμερα υπολογιστή: 
Ενεργοποιήστε την κάμερα σε κατάσταση αναμονής, βάλτε το ρολόι στην υποδοχή και στη συνέχεια, 
συνδέστε το USB-στον υπολογιστή σας. Εάν είναι απαραίτητο, εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης από 
το δίσκο εγκατάστασης. 7. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας: Με ένα αρχείο κειμένου που ονομάζεται time.txt, 
αποθηκεύονται στο root directory με το ακόλουθο περιεχόμενο: 10/28/2011 20.48.00 Υ που είναι η 
ημερομηνία και η ώρα. Εάν δεν έχετε το χρόνο και την ημερομηνία εγγραφής γράψτε στο τέλος N. Την 
επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετετ το ρολόι θα αλλάξει την ώρα του ρολογιού, την ημερομηνία και θα 
διαγράψει το αρχείο. 8. Με απενεργοποιήμενο ρολόι σyνδέστε την υποδοχή και στη συνέχεια, συνδέστε στη 
θύρα USB. Το λειτουργικό σας σύστημα θα ανιχνεύσει αυτόματα τη συσκευή και θα την εμφανίσει ως ένα 
αφαιρούμενο δίσκο (flash drive). Στη συνέχεια μπορείτε να διαγράψετε, αντιγράψετε, αναπαράγετε, 
καταγράψετε αρχεία.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Κάμερα κρυμμένη σε ρολόι χειρός " 
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