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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αναπτήρας

2. κουμπί ενεργοποίησης

3. USB

4.τρύπα για ρεσέτ

5. Κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
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6. φακός κάμερας

7. LED

8. Θύρα για κάρτα μνήμης

Τρόπος χρήσης:

1.Ενεργοποίηση: Πατώντας το κουμπί για ενεργοποίηση,η συσκεύη δονίζει λίγο και η φωτεινή ένδειξη /9/ 
ανάβει. Όταν αλλάζετε λειτουργεία πάλι νοιώθετε ελαφριά δόνηση,μετά απο αυτό η κόκκινη φωτεινή ένδειξη 
σβήνει ,και ανάβει μόνιμα η μπλέ,που συμαίνει οτι η συσκεύη βρίσκεται σε αναμονή.

 2. Απενεργοποίηση: όταν απενεργοποιείτε την συσκεύη ,οι δύο φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν δύο 
φορές, κατα την διάρκει ο αναπτήρας δονίζει για μερικά δευτερόλεπτα,τα φωτάκια σβήνουν και η κάμερα 
απενεργοποιείτε.

 3.USB: Όταν χρησιμοποιείτε την συσκεύη μέσς της USB θύρας, η μπλέ ένδειξη είναι μόνιμα αναμένη. Αυτό 
συμαίνει οτι ή μεταφέρονται αρχεία ή καταγράφονται.

 4. Φόρτιση μπαταρίας, μέσω της USB θύρας: Όταν φορτίζετε την μπαταρία του αναπτήρα -κάμερα, με 
το USB καλώδιο, οι δύο ενδείξεις αναβοσβήνουν συνεχόμενα,και όταν η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη,ανάβει μόνιμα η κόκκινη ένδειξη.

 5.Βίντεο λειτουργεία: όταν ξεκινήσει η βίντεο εγγραφή, η μπλέ ένδειξη αναβοσβήνει δύο φορές ,σβήνει, 
και την ίδια στιγμή η συσκεύη δονίζει δύο φορές.Η κάμερα καταγράφει.

6.Χαμηλή μπαταρία: Όταν η μπαταρία ξεκινήσει να χάνει μπαταρία,η μπλέ ένδειξη ξεκινάει να 
αναβοσβήνει.

 7.Χωρίς κάρτα μνήμης: Όταν δεν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης για κάποιο λόγο στην θύρα της 
κάμερας - αναπτήρας ,η μπλέ ένδειξη ξεκινάει να αναβοσβήνει.

Κουμπιά:

 - Με το κουμπί 2 θερμένεται το ο αναπτήρας/1/

 -Με το κουμπί 5, εάν το πατήσετε συνεχόμενα,θα ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την κάμερα.

 - Με το κουμπί 10 ανοίγετε και κλείνετε τον φακό , που βρίσκεται στο πλάι του αναπτήρα.

Ρεσέτ: Εάν για κάποιο λόγο η συσκεύη δεν ανταποκρίνεται,απλά πατήστε αυτό το κουμπί και η συσκεύη θα 
κλείσει.Μετά απλά ενεργοποιήστε ξανά την κάμερα και θα λειτουργίσει κανονικά.

 Θύρα: USB /3/:Χρησιμοποιείτε για να συνδέσετε τον αναπτήρα με τον υπολογιστή και να ανανεώσει 



πληροφορίες ή να επαναφορτώσει την μπαταρία.

 Θύρα για κάρτα μνήμης /8/: Σε αυτή την θύρα τοποθετείτε την κάρτα μνήμης,στην οποία θα 
αποθηκεύσετε όλα τα καταγεγγραμμένα αρχεία ,βίντεο και φωτογραφίες.

 

Κάμερα /6/: Δέχετε σήμα και το φτιάχνει σε βίντεο,έπειτα μπορείτε να το δείτε στον υπολογιστή σας.

 Φακός /7/: Χρησιμοποιήστε τον εάν χρειάζεστε να φωτίσετε κάτι.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Κρυφή κάμερα μέσα σε αναπτήρα " 
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