
ΚΆΜΕΡΑ ΜΕ ΥΨΗΛΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ HANDSFREE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Τα ονόματα όλων των μερών της συσκεύης:

 

1 - Κουμπί ενεργοποίηση /απενεργοποίηση

 

https://spy.gr/
https://spy.gr/in-handfree/942/


2 - Βίντεο εγγραφή

 

3 - Φωτογραφία

 

4 - Φωτεινή ένδειξη

 

5 - Μικρόφωνο

 

6 - Κάμερα

 

7 - Θύρα για TF κάρτα

 

8 - USB

 

9 - Ρεσέτ

 

1.Ενεργοποίηση: 

 

Τοποθετήστε την TF κάρτα στην ειδική θύρα για εκείνη και πατήστε το κουμπί 1 συνεχόμενα. 

Η μπλέ φωτεινή ένδειξη θα ανάψει μόνιμα,το οποίο σημαίνει,οτι η κάμερα έιναι σε λειτουργεία 



ετοιμότητας. 

 

2.Φωτογραφία: 

 

Πατήστε το κουμπί 3 μια φορά.Η μπλέ ένδειξη θα αναβοσβήσει μια φορά,το οποίο σημαίνει,οτι η 
συσκεύη θα τραβήξει φωτογραφία και θα την αποθηκεύσει.Εάν μέχρι 20 δευτερόλεπτα μετά απο 
την πρώτη φωτογραφία που τραβήξατε,δεν τραβήξετε άλλη,η συσκεύη απενεργοποιείτε απο 
μόνη της. 

 

3.Βίντεο εγγραφή: 

 

Απο λειτουργεία αναμονής,πατήστε μια φορά το κουμπί 2,μετά απο αυτό η μπλέ ένδειξη θα 
αναβοσβήσει και θα συνεχίσει να μένει αναμένη,το οποίο σημαίνει,οτι η συσκεύη τραβάει βίντεο.

4.Απενεργοποίηση: 

Πατήστε για περίπου τρία δευτερόλεπτα το κουμπί 1,μετα απο το οποίο η μπλέ ή ,η κόκκινη 
ένδειξη θα αναβοσβήσει πέντε φορές και θα σβήσει.Η συσκεύη σας είναι απενεργοποιημένη.

5.Έλεγχος της μπαταρίας: 

 

Όταν η τροφοδοσία έχει λιγοστέψει, η κόκκινη και η μπλέ ένδειξη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν 
δύο φορές πριν η συσκεύη απενεργοποιηθεί και το βίντεο θα κλείσει αυτόματα.

6.Φόρτιση μπαταρίας: 

Χρησιμοποιήσετ το USB καλώδιο,για να συνδέσετε την κάμερα με τον υπολογιστή ή συνδέστε 
την κάμερα κατευθείαν με τον υπολογιστή.Η κόκκινη και η μπλέ ενδείξεις θα αναβοσβήνουν,όση 
ώρα η μπαταρία φορτίζετε.Μετά απο αυτό θα είναι μόνιμα αναμένες.

7.Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας: 

Σύνδέστε την κάμερα με τον υπολογιστή σας,μετά απο αυτό θα δείτε στην επιφάνεια εργασίας 
το εικονίδιό της και θα μπορείτε να λειτουργήσετε μαζί της σαν να είναι φορητή μνήμη.Μετά 
απο αυτό δημιουργήστε αρχείο κειμένου στην κεντρική διέυθυνση - time.txt ή παρόμοιο.Μέσα σε 



αυτό το αρχείο θα καταγράψετε την ημερομηνία και την ώρα με το παρακάτω φορμάτ: 
2013.10.20 10:09:06

8.Web κάμερα: 

 

Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε και σαν web κάμερα,και το καλύτερο είναι οτι δεν 
χρειάζεστε κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για τον σκοπό αυτό.Απλώς τοποθετήστε την στην USB 
θύρα του υπολογιστή σας και ο υπολογιστής σας πρέπει να την αναγνωρίσει αμέσως.Πατήστε 
και κρατήστε το κουμπί 5 για να μπείτε στην λειτουργεία web κάμερα. 

Τώρα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για τις online συνομιλίες σας.Παρόλα αυτά,υπάρχει 
περίπτωση το λειτουργικό σύστημα να μην την αναγνωρίσει,για αυτό τον λόγο βγάλτε την 
κάμερα και συνδέστε την ξανά.

9. Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Βίντεο ανάλυση: AVI φορμάτ,1280х720 pixels και 30 λήψεις ανα δευτερόλεπτο

Φωτογραφική ανάλυση: JPEG φορμάτ και 1280х720 pixels

Φακός της κάμερας: 1.3 MP

Ώρα ασταμάτητης εγγραφής: Μια με μιάμιση ώρα.



Interface: 2.0 USB 

 

Λειτουργεί αμέσως μόλις την συνδέσετε στον υπολογιστή σας,δεν χρειάζετε κανένα driver. 

 

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:Windows ME/2000/XP/Vista/7, MAC OS, Linux 

 

Διαστάσεις της συσκεύης: 55*28*15 χιλιοστά 

 

Εξωτερική TF κάρτα : υποστηρίζει απο 512 MB εως 32 GB

 

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Κάμερα με υψηλή αναλυση σε Handsfree" 
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