ΚΡΥΦ Ή ΚΆΜΕΡΑ ΣΕ ΡΟΛΌΙ ΜΕ ΑΝΊΧ ΝΕΥ Τ Η Κ ΊΝΗΣΗ Σ

ΟΔΗΓ Ι ΕΣ Χ ΡΗΣΗΣ
Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρολόι για υποβρύχιες φωτογραφίες πρέπει να βάλετε την
τάπα χωρίς την τρυπούλα(βλέπε απο κάτω) για να μην βραχεί το μικρόφωνο.Το βίντεο θα είναι
χωρίς ήχο όταν βάλετε την τάπα χωρίς την τρύπα και κλείσετε το μικρόφωνο.Όταν αντίστοιχα
βάλετε την τάπα με την τρυπούλα το βίντεο σας θα έχει ήχο αλλά δεν πρέπει να βάλετε το
ρολόι κάτω απο το νερό.
1. Ενεργοποίηση: Με το πάτημα του κουμπιού С για περίπου 2 -3 δευτερόλεπτα συνεχόμενα θα
ανάψει μπλέ λαμπάκι το οποίο σημαίνει οτι το ρολόι είναι ενεργοποιημένο και είναι σε αναμονή.
2. Απενεργοποίηση: Σε οποιαδήποτε λειτουργία κ αν βρίσκεστε, πατάτε συνεχόμενα το κουμπί

С μέχρι να αναβοσβήσει το κόκκινο λαμπάκι.Αυτό σημαίνει οτι έχετε απενεργοποιήσει το ρολόι.
3. Βίντεο: Απο λειτουργία αναμονής, πατάτε μια φορά σύντομα το κουμπί С, το μπλέ λαμπάκι
θα αναβοσβήσει 2-3 φορές και θα σβήσει αυτό σημαίνει οτι κάνετε καταγραφή βίντεο.Για να
σταματήσετε την βίντεο εγγραφή, πατάτε σύντομα το ίδιο κουμπί.Το μπλε λαμπάκι θα μείνει
μόνιμα αναμένο ξανά το οποίο σημαίνει οτι έχετε διακόψει την καταγραφή βίντεο και έχει
αποθηκευτεί.
4. Ανιχνευτής κίνησης: Απο λειτουργία αναμονής πατάτε μια φορά το κουμπί Α και το κόκκινο
λαμπάκι θα ανάψει.Αυτό σημαίνει οτι έχετε ενεργοποιήσει τον ανιχνευτή κίνησης.
5. Φωτογραφίες: Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε 2 φορές το κουμπί Α για να ανάψει μωβ
λαμπάκι, αυτό σημαίνει οτι είσαστε σε λειτουργία φωτογραφίας.Για να τραβήξετε φωτογραφία
πατήστε το κουμπί C το λαμπάκι σβήνει και ανάβει.Αυτό σημαίνει οτι έχετε τραβήξει
φωτογραφία σε JPEG φορμάτ.
6. Φόρτηση: Φορτίζετε την συσκεύη με το USB καλώδιο που συμπεριλαμβάνετε.Πρέπει να
φορτήσετε το ρολόι για 4 ώρες.
7. Μεταφορά αρχείων: Για να μεταφέρετε, να αναπαράγετε, να διαγράψετε τα αρχεία κτλ, με
το USB καλώδιο συνδέετε το ρολόι με τον υπολογιστή σας.Θα αναγνωριστεί αυτόματα απο το
λειτουργικό σύστημα και μπορείτε να χειριστείτε τα αρχεία σας.
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