
ΚΡΥΦΉ ΚΆΜΕΡΑ ΣΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ ΚΑΠΝΟΎ ΜΕ 4 GB 
ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΈΝΗ ΜΝΉΜΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας παρουσιάζουμε έναν ανιχνευτή καπνού,που περιέχει μια πολύ ποιοτική κάμερα.Με την 
βοήθειά της μπορείτε να τραβήξετε τα καλύτερα βίντεο και φωτογραφίες,που θα σας δώσουν 
λεπτομερείς πληροφορίες για οτιδήποτε γίνετε γύρω σας και με τους αγαπημένους σας 
ανθρώπους.

Κουμπιά:

https://spy.gr/
https://spy.gr/in-smoke-detector/971/


 1. USB

 2. Ρεσέτ

 3. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

 4. Ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης

 5. Φωτεινή ένδειξη

 6. Φακοί

 Οδηγίες χρήσης: 

1.Για να ενεργοποιήσετε την συσκεύη,απλά πατήστε το κουμπί ενεργ./απενεργ. απο τον 
ανιχνευτή και βάλτε το στο ON.

2.Μετά απο αυτό με το τηλεκοντρόλ πατήστε το κουμπί με το εικονίδιο 
ενεργοποιήση/απενεργοποίηση της συσκεύης.Εκείνη την στιγμή η μπλέ και η κόκκινη φωτεινές 
ανιχνευτές θα ανάψουν ταυτόχρονα.Μετά απο αυτό η μπλέ ένδειξη θα σβήσει και θα παραμείνει 
αναμμένη μόνο η κόκκινη.Το προιόν βρίσκετε σε λειτουργεία ετοιμότητας.

3.Φωτογραφία: 

Για να τραβήξετε φωτογραφία με αυτή την κάμερα μέσα σε ανιχνευτή καπνού,απο λειτουργεία 
ετοιμότητας απλά πατήστε το κουμπάκι που έχει ζωγραφισμένο φωτογραφική μηχανή.Η κόκκινη 
ένδειξη θα αναβοσβήσει μια φορά.Αυτό σημαίνει οτι έχετε τραβήξει φωτογραφία.



4.Βίντεο: 

Για να τραβήξετε βίντεο απο λειτουργεία αναμονής απλά πατήστε το κουμπί που έχει πάνω του 
κάμερα και η κόκκινη ένδειξη θα αναβοσβήσει τρείς φορές και θα σβήσει.Η κάμερα 
καταγράφει.Για να διακόψετε την εγγραφή,απλά πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί και η συσκεύη θα 
αποθηκεύσει το αρχείο.Η συσκεύη έπειτα απο αυτό μπαίνει πάλι σε λειτουργεία αναμονής 
χρήσης.

5.Ανιχνευτής κίνησης: 

Μπορείτε να τραβάτε βίντεο μόνο όταν μπροστά στην κάμερα υπάρχει κάποιου είδους 
κίνηση.Αυτό γίνετεαι ,όταν ρυθμίσετε την κάμερα.Για να το κάνετε αυτό,απλά απο λειτουργεία 
αναμονής χρήσης,με το τηλεκοντρόλ πατήστε το κουμπί που έχει ζωγραφισμένο άνθρωπο.Και οι 
δύο ενδείξεις- η κόκκινη και η μπλέ θα αναβοσβήσουν τέσσερις φορές και θα σβήσουν.Τώρα ο 
ανιχνευτής είναι ενεργοποιημένος και όταν κάποιος περάσει,αυτός θα ενεργοποιήσει την 
κάμερα.Για να τον απενεργοποιήσετε πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί.

6.Απενεργοποίηση: 

Πατήστε το κουμπί για απενεργοποίηση απο το τηλεκοντρόλ.

7.Όση η μπαταρία φορτίζετε ,η κάμερα μπορεί να τραβάει σύντομα βίντεο τα οποία έχουν 
διάρκεια τρία λεπτά.

8.Ρεσέτ: 

Εαν για κάποιο λόγο η κάμερα σας αρχίσει να φέρετε περίεργα ή δεν αντιδράει στις εντολές 
που της δίνετε,πατήστε το κουμπί Reset ,για να την επανεκκινήσετε,ή πατήστε και κρατήστε το 
κουμπί για απενεργοποίηση μέχρι να κλείσει.Μετά απο αυτό ενεργοποιήστε την κάμερα και 
συνεχίστε την δουλειά σας απο εκεί που την διακόψατε.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Κρυφή κάμερα σε αισθητήρα καπνού με 4 GB ενσωματομένη μνήμη" 
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