
ΚΆΜΕΡΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉ ΚΊΝΗΣΗΣ ΚΡΥΜΜΈΝΗ ΣΕ ΡΟΛΌΙ 
ΧΕΙΡΌΣ - 4GB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κάμερα με ανιχνευτή κίνησης κρυμμένο σε ρολόι - 4GB Σημείωση: Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το 
προϊόν για τους σκοπούς σας. Πριν χρησιμοποιήσετε το προιόν, διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά για 
να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις. Το σετ περιέχει: 1 - DVR 1 - Χρήστης 1 - Οδηγοί CD 1 - Φορτιστής 
μπαταρίας 1 - Καλώδιο USB Λειτουργίες του ρολογιού -κάμερα με ανιχνευτή κίνησης: Α. Δυνατότητα 
εγγραφής βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, υψηλή ανάλυση. Τραβάει φωτογραφίες. 2. Υψηλή ταχύτητα 
εγγραφής και γρήγορη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτός. 3. Ανάλυση βίντεο: 
1280h720/640h480 ή 352h288 εικονοστοιχεία, έχετε επιλογή των τριών ψηφισμάτων. 4. Ανάλυση των 
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εικόνων: 1280x720 pixels 5. Ανιχνευτής κίνησης - αυτόματη εκκίνηση της εγγραφής άμεσα εφόσον 
αντιληφθεί κίνηση. 6. Εγγραφή ήχου. 7. Δυνατότητα χρήσης ως webcam για online video chat. 8. 
Χρησιμοποιήστε το ως φορητή μνήμη 9. Ενσωματωμένη μνήμη. 10. Προεπισκόπηση βίντεο σε πραγματικό 
χρόνο. 11. Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου. 12. Ενδείξεις LED δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση της 
συσκευής. LED λυχνία φακός Έναρξη/παύση εγγραφής ενημέρωση ώρας USB θύρα επανεκκίνηση μικρόφωνο 
Λειτουργίες Ι. Φόρτιση της μπαταρίας: Ο βίντεο εγγραφέας έχει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ιόντων λιθίου που μπορεί να φορτωθεί με δύο τρόπους: Α. Σε PC - Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το 
καλώδιο USB που έχετε στο σετ. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στην υποδοχή USB και το άλλο άκρο 
στη θύρα USB του υπολογιστή σας. 2. Με ειδικό φορτιστή μπαταρίας, η οποία βρίσκεται επίσης στο σετ. 
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας αναβοσβήνει μπλε. Μόλις φορτιστεί πλήρως ανάβει η ένδειξη 
μπαταρίας σε μόνιμο μπλε. II. Ενεργοποίηση συσκευής και εγγραφή: Για να ξεκινήσετε τη λήψη βίντεο με το 
ρολόι πρέπει να κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα κουμπί Έναρξη / Διακοπή εγγραφής μέχρι η 
ενδεικτική λυχνία να ανάψει μπλε, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Μετά απο 
δευτερόλεπτα η ενδεικτική λυχνία ανάβει πράσινο φως που αναβοσβήνει αρκετές φορές και μετά σβήνει. 
Τώρα ο εγγραφέας σας καταγράφει βίντεο. III. Αλλαγή λειτουργιών βίντεο: Κάθε φορά που η συσκευή 
ενεργοποιήτε, διαπιστώνει αυτόματα βίντεο λειτουργία, πράγμα που σημαίνει ότι λίγο μετά την έναρξη 
ξεκινάει να τραβάει βίντεο. Αν δεν θέλουν να τραβήξετε βίντεο αλλά μόνο ήχο, για παράδειγμα, ή θέλετε να 
επιλέξετε λειτουργία ανιχνευτή κίνησης, θα πρέπει να πατήσετε μία φορά το Start / Stop Recording κουμπί. 
Ανάβει μόνιμα η μπλέ λυχνία, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής βίντεο. 
1. Επιλέξτε τη λειτουργία εγγραφής ήχου: Για να εισαγάγετε αυτή τη λειτουργία και να ξεκινήστε την 
καταγραφή ήχου, συνομιλία ή οποιοδήποτε ήχο από τη λειτουργία βίντεο αναμονής, πατήστε δύο φορές 
γρήγορα Start / Stop κουμπί εγγραφής.Η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά.Ο εγγραφέας τώρα να 
καταγράφει μόνο ήχο.Όταν θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή , απλά πατήστε μια φορά το Start / Stop 
κουμπί εγγραφής και η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής βίντεο. Η μπλε λυχνία είναι αναμένη 
μόνιμα. 2. Επιλογή λειτουργίας για τη λήψη φωτογραφιών: Όταν θέλετε να τραβήξετε μερικές φωτογραφίες, 
σε κατάσταση βίντεο αναμονής, πατήστε τρεις φορές γρήγορα και συνεχόμενο το κουμπί start / stop μέχρι οι 
δύο λυχνίες -μπλε και πράσινο δεν ανάψουν μαζί. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε τώρα να τραβήξετε μερικές 
φωτογραφίες. Για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί Start / Stop εγγραφής τρεις 
φορές γρηγορότερα και συνεχόμενα. 3. Επιλογή λειτουργίας ανιχνευτής κίνησης: απο την λειτουργία βίντεο 
αναμονής όταν η μπλε λυχνία LED έχει ανάψει με μπλε χρώμα, πατήστε το Start / Stop Recording πλήκτρο 4 
φορές γρήγορα και συνεχόμενα, εως ότου οι δύο δείκτες - το μπλε και πράσινο δεν αρχίσουν να 
αναβοσβήνουν αργά. Τώρα μπορείτε να αφήσετε τη συσκευή σας μόνο να καταγράφει. Για να βγείτε από 
αυτή τη λειτουργία, πατήστε ξανά το διακόπτη Start / Stop ρεκόρ 4 φορές γρήγορα και συνεχόμενα και 
βγαίνετε απο την κατάσταση αναμονής βίντεο. 4. Εγγραφή βίντεο: Όταν θέλετε να κάνετε εγγραφή βίντεο 
της λειτουργίας βίντεο αναμονής όταν το μπλέ LED φωτάκι έχει ανάψει σταθερά , απλά πατήστε μια φορά το 
start / stop κουμπί εγγραφής, η μπλέ ένδειξη θα σβήσει, το πράσινο φωτάκι και αναβοσβήνει μερικές φορές, 
και τότε σβήνει και αυτό.Η εγγραφή βίντεο σας ξεκινάει. Αν έχετε τραβήξει αρκετά, πατήστε πάλι Start / 
Stop κουμπί εγγραφής. Μετά την αποθήκευση του αρχείου η μπλέ ενδεικτική λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα 
μόνιμα, που σημαίνει ότι αναμένει έναρξη νέου βίντεο. Αν η διάρκεια της εγγραφής σας είναι περισσότερο 
από 60 λεπτά θα σταματήσει αυτόματα και θα αποθηκεύσει το βίντεο και αμέσως ξεκινήσει να καταγράφει 
νέο βίντεο. 5. Λήψη φωτογραφίας: Αφού έχετε επιλέξει λειτουργία για τη λήψη φωτογραφιών / Όταν το μπλε 
και το πράσινο LED φωτάκι είναι αναμένα μονίμως την ίδια ώρα / πατήστε μία φορά το κουμπί εγγραφής 
Start / Stop. Η μπλε LED αναβοσβήνει γρήγορα το πράσινο παραμένει σταθερά αναμμένο.Ο εγγραφέας σας 
τραβάει δύο εικόνες που αποθηκεύονται, από τις οποίες αργότερα μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη. 6. 
Καταγραφή σε κατάσταση ανιχνευτής κίνησης: Όταν έχετε επιλέξει τον ανιχνευτή κίνησης / το μπλε και στη 
συνέχεια το πράσινο φως να αναβοσβήνουν αργά ταυτόχρονα / τη στιγμή που εμφανίζετε μπροστά από το 



φακό της κάμερας / πρόσωπο ή ζώο η εγγραφή βίντεο ξεκινά αυτόματα.Τότε οι δύο λυχνίες αρχίζουν να 
αναβοσβήνουν γρήγορα. Όταν το αντικείμενο δεν είναι πλέον μπροστά στο φακό, τότε λίγα δευτερόλεπτα 
αργότερα, η συσκευή σταματά να καταγράφει και αποθηκεύει το γυρισμένο αρχείο. Όταν η μνήμη είναι 
γεμάτη, ο καταγραφέας αποθηκεύει αυτόματα το νέο αρχείο πάνω στο παλαιότερο.Και το παλιό αρχείο 
διαγράφεται αντίστοιχα. 7. Απενεργοποίηση καταγραφέα: Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή εγγραφής, απλά 
πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Start / Stop εγγραφής για περίπου τρία δευτερόλεπτα. Η λυχνία 
σβήνει και η συσκευή απενεργοποιήτε. Ο βίντεοεγγραφέας-ρολόι απενεργοποιείται αυτόματα μόνο σε τρεις 
περιπτώσεις: - Όταν η μπαταρία έχει ελλατωθεί σοβαρά: με άλλα λόγια, όταν η μπαταρία σας είναι χαμηλή, 
η συσκευή θα αποθηκεύσει αυτόματα οποιοδήποτε αρχείο και θα σβήσει . - Όταν η μνήμη είναι πλήρης: όταν 
η μνήμη είναι πλήρης πάλι απενεργοποιήτε, και πριν απο αυτό το μπλε και πράσινο φως αναβοσβήνουν για 
μερικά δευτερόλεπτα. - Όταν σε μέσα σε πέντε λεπτά δεν υπάρχει δραστηριότητα μπροστά στον φακό. 
8.Σύνδεση στον υπολογιστή: Όταν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε ως φλασάκι ή θέλετε να κατεβάσετε αρχεία 
στον υπολογιστή ,με απενεργοποιημένο εγγραφέα συνδέεται το ρολόι απο την θύρα USB. Λίγα δευτερόλεπτα 
μετά ο υπολογιστής αναγνωρίζει τη συσκευή ως φλασάκι. Σημείωση: προσεκτικά συνδέστε τη συσκευή στον 
υπολογιστή σας. Μην πιέζετε,ούτε τραβάτε απότομα. Εάν, εντός 30 δευτερολέπτων μετά την σύνδεση του 
εγγραφέα στον υπολογιστή δεν αντιδρά, και η συσκευή δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, παρακαλώ 
αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τη συσκευή. Μην συνδέετε τη συσκευή στη θύρα USB, ενώ η συσκευή δεν 
καταγράφει ή αποθηκεύει. Προσοχή: Για να μπορείτε να δείτε να αποθηκευμένα αρχεία σας με ποιότητα,σας 
προτείνουμε να τα αποθηκεύσετε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.Λόγω της μεγάλης ροής 
πληροφοριών ο εγγραφέας μπορεί να υπερφοτωθεί ,τα βίντεο και audio αρχεία σας δεν θα μπορούν να 
αναπαραχθούν σωστά. -Χρησιμοποιήστε ως web κάμερα για βίντεο-συνομιλία:συνδέστε με το USB στον 
υπολογιστή και περιμένε να εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σας το εικονίδιο /removable 
disk/πατήστε και κρατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το start/stop κουμπί,μέχρι αυτό το εικονίδιο να 
εξαφανιστεί και να εμφανιστεί εικονίδιο για βίντεο συσκευή.Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τον 
εγγραφέα σαν κάμερα. 9.Ρυθμίσεις ώρας:Αυτός ο εγγραφέας έχει την δυνατότητα να αναπαράγει βίντεο και 
φωτογραφίες,εφόσον δείχνει την ακρυβή ώρα και ημερομηνία,όταν τραβήχτηκαν.Εσείς πρέπει να ρυθμίσετε 
την ακριβή ώρα της χώρας σας. -Για την ρύθμιση: -συνδέστε τον εγγραφέα με το υπολογιστή. -ανοίξτε το 
αρχείο με το όνομα time.txt το οποίο θα βρείτε στo CD,στο οποίο γράψτε την σωστή ώρα και ημερομηνία. -
Καταγράψτε το αρχείο στο root directory της μνήμης του εγγραφέα. -Αποσυνδέστε τον εγγραφέα από τον 
υπολογιστή,ενεργοποιήστε τον και η σωστή ημερομηνία και ώρα έχουν ενημερωθεί. 10.Επιλογή βίντεο 
ανάλυσης:Αυτός ο βίντεο εγγραφέας-ρολόι έχει την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 3 βίντεο αναλύσεις.Οι 
3 αναλύσεις που έχει είναι 1280х720, 640х480 и 352х288pixels.Για να επιλέξετε την ανάλυση που 
χρειάζεστε ξανά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το CD.Εκεί θα βρείτε ένα αρχείο – „framesize.txt” στο οποίο 
θα πρέπει να βάλετε τον συγκεκριμένο αριθμό για να επιλέξετε την ανάλυση που θέλετε : 0 за 1280х720 1 за 
640х480 2 за 352х288 Μετά από αυτό συνδέετε με τον υπολογιστή και καταγράφετε το αλαγμένο αρχείο 
στο root directory του εγγραφέα.Αποσυνδέετε τον εγγραφέα από τον υπολογιστή,τον ενεργοποιήται και η 
ανάλυση στον εγγραφέα είναι έτοιμη. 11.Επανεκίνηση του εγγραφέα:Αν ο βίντεο εγγραφέας σας τυχόν πέσει 
ή το software δεν θέλει να λειτουργήσει σωστά,πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί Επανεκίνηση και /start-stop 
κουμπί εγγραφής.Έπειτα η συσκευή θα λειτουργεί σωστά. 12.Ρύθμιση της ώρας του ρολογιού:Η συσκευή 
εκτος από κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κανονικό ρολόι χειρός.Για να ρυθμίσετε την ώρα : -
Τραβήξτε το κουμπάκι για την ρύθμιση της ώρας προς τα έξω και τοποθετήστε τα βέλη του στην σωστή 
θέση. -Σπρώξτε το κουμπάκι ξανα προς τα μέσα και το ρολόι είναι έτοιμο. 13.Χαρακτηριστικά: Διαστάσεις: 
52мм45мм15мм Βάρρος: 100 γραμμάρια Οπτική γωνία: 62 μοίρες Ελάχιστος φωτισμός για την καταγραφή: 
1 Lux Βίντεο Format: AVI Ανάλυση: 1280x720/640x480/352x288 Αριθμός καρέ βίντεο: >20 fps Format 
Φωτογραφίας: JPG 1280x720 Εγγραφή φωνής: 16 bit Λειτουργικό σύστημα: Windows 2000/XP/Vista Interface 
USB: USB 2.0 Μπαταρία: DC 5V Θερμοκρασία λειτουργείας: Από -20 до +80 βαθμούς κελσίου Συντήρηση:Για 



να λειτουργήσει σωστά η συσκευή σας πρέπει να: -Μην βρέχετε το ρολόι σας.Η υγρασία και τα διάφορα 
απορυπαντικά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες.Αν τυχόν βραχεί αφήστε το να στεγνώσει τελείως 
πριν το ενεργοποιήσετε. -Μην αφήνετε την συσκεύη σας σε βρώμικα ή σκονισμένα μέρη. -Μην αφήνετε κοντά 
σε συσκεύες θέρμανσης .Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να βλάψει την μπαταρία και να ελλατώσει της ζωή 
των ηλεκτρονικών. - Μην χρησιμοποιήτε σε κρύο περιβάλλον.Μην τραβάτε σε μέρη πιο κρύα από την 
θερμοκρασία δωματίου ,γιατί,μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία και να βλάψει την συσκεύη. -Μην πατάτε,μην 
σφίγγετε,μην χτυπάτε την συσκεύη. -Για να καθαρίσετε την συσκεύη σας ,χρησιμοποιήστε μόνο ελαφρά 
βρεγμένο μαλακό πανί.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Κάμερα με ανιχνευτή κίνησης κρυμμένη σε ρολόι χειρός - 4GB" 
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