ΚΡΥΦΉ ΚΆΜ ΕΡΑ ΣΕ POW ER B ANK

ΟΔΗΓ Ι ΕΣ Χ ΡΗΣΗΣ
1. Ενεργοποίηση: Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατάτε το ΟΝ/OFF κουμπί για μερικά
δευτερόλεπτα.Θα ανάψει κόκκινο λαμπάκι το οποίο σημαίνει οτι είσαστε σε λειτουργία αναμονής.
2. Βίντεο: Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο πατήστε σύντομα το κουμπί ΟΝ/OFF της συσκεύης.Το
κόκκινο λαμπάκι θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα μείνει σβησμένο.Αυτό σημαίνει οτι η εγγραφή βίντεο έχει
ξεκινήσει.
3. Αποθήκευση βίντεο: Πατήστε μια φορά το κουμπί ΟΝ/OFF σύντομα. Το κόκκινο λαμπάκι θα ανάψει το
οποίο σημαίνει οτι έχετε αποθηκεύσει το βίντεο και η συσκεύη βρίσκετε σε λειτουργία αναμονής.
4. Ανιχνευτής κίνησης: Απο την λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί ΟΝ/OFF για τρία δευτερόλεπτα,
τότε το μπλέ λαμπάκι θα αναβοσβήσει δύο φορές και το κόκκινο θα σβήσει.Αυτό σημαίνει οτι έχετε

ενεργοποιήσει τον ανιχνευτή κίνησης.Όταν περάσει κάτι μπροστά απο την κάμερα το μπλέ λαμπάκι σβήνει
και αρχίζει η καταγραφή βίντεο.Εάν δεν περάσει τίποτα μπροστά απο την κάμερα, δεν θα καταγράψει βίντεο.
5. Αποθήκευση καταγραφής απο λειτουργία ανιχνευτής κίνησης: πατήστε μια φορά το κουμπί ΟΝ/OFF
. Οι καταγραφές αποθηκεύονται και το κόκκινο λαμπάκι θα μείνει μόνιμα αναμένο.
6. Απενεργοποίηση: Απο λειτουργία αναμονής πατήστε το κουμπί ΟΝ/OFF για έξι δευτερόλεπτα και τα δύο
λαμπάκι κόκκινο και μπλέ θα σβήσουν.
7. Επαναφορά ρυθμίσεων: Εάν για κάποιο λόγο η κάμερα κολλήσει, με μια βελονίτσα πατάτε για μερικά
δευτερόλεπτα στην τρυπούλα που γράφει RES.
8. Φόρτιση: Για να φορτίσετε την συσκεύη, συνδέστε την σε υπολογιστή με το USB καλώδιο που
συμπεριλαμβάνετε και φορτίζετε για 4-6 ώρες.Όταν είναι πλήρως φορτισμένη θα μείνει αναμένο το μπλέ
λαμπάκι.
9. Αναπαραγωγή καταγραφών: Για να μπορέσετε να δείτε τις καταγραφές που έχετε κάνει, συνδέστε την
συσκεύη στον υπολογιστή σας με το USB καλώδιο, θα αναγνωριστεί αυτόματα σαν φορητή μνήμη και απο
εκεί μπορείτε να μεταφέρετε, διαγράψετε και αντιγράψετε τα αρχεία.
10. Αυτόματη αποθήκευση βίντεο: Σε συνεχόμενη καταγραφή το βίντεο αποθηκεύετε αυτόματα ανα κάθε
10 λεπτά και σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης ανα κάθε 3 λεπτά.
11. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας: Τοποθετήστε κάρτα μνήμης στην συσκεύη, συνδέστε την στον
υπολογιστή σας και αυτόματα θα δημιουργήσει αρχείο μέσα στην κάρτα μνήμης με το όνομα ‘’time.txt
’’ , μπείτε μέσα στο αρχείο και διορθώστε την ημερομηνία και ώρα με την παρακάτω σειρά : π.χ 2016/07/01
23:45:06 Y , το Y είναι για να φαίνετε η ημερομηνία και η ώρα.Αποθηκεύσετε το αρχείο και είναι έτοιμο.
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