
  ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας παρουσιάζουμε την μικρότερη,πρακτική με απλό ντιζάιν κάμερα,που μπορεί να είναι ακόλουθος κάθε 
κυρίας.Υπέροχη ιδέα για πρωτότυπο δώρο.

 Λειτουργίες:

Ενεργ./απενεργ.

- Για να ενεργοποιήσετε την μίνι κάμερα,απλά πατήστε και κρατήστε για περίπου δύο δευτερόλεπτα το 
κουμπί.Όταν η κόκκινη ένδειξη ανάψει.Η συσκεύη αυτή την στιγμή βρίσκετε σε λειτουργεία αναμονής.Η 
απενεργοποίηση γίνετε με τον ίδιο τρόπο - πατάτε το κουμπί για δύο δευτερόλεπτα,η κόκκινη ένδειξη σβήνει 
και η κάμερα απενεργοποιείτε.
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Φωτογραφία:

 – Οι φωτογραφίες τραβίουνται πάρα πολύ εύκολα.Όλα αυτά , που πρέπει να κάνετε είναι απο λειτουργεία 
αναμονής να ρυθμίσετε την φωτογραφία έτσι όπως ακριβώς θα θέλατε να βγεί,και μετά απλά πατήστε το 
κουμπί μία φορά.Η ένδειξη θα αναβοσβήσει μια φορά, η φωτογραφία θα αποθηκευτεί και είστε έτοιμη να 
τραβήξετε μια νέα φωτογραφία.

Εάν η συσκεύη δεν είναι σε λειτουργεία αναμονής,απλά χρησιμοποιήστε το κουμπί αλλαγής λειτουργειών 
για να πάτε στην λειτουργεία φωτογραφίων.

Βίντεο:

 – Για να τραβήξετε βίντεο,πρέπει ξανά να πατήσετε ένα κουμπί.Πηγαίνετε ξανά στην λειτουργεία 
αναμονής,έπειτα πατάτε και κρατάτε για δύο δευτερόλεπτα το κύριο κουμπί και μετά αφήστε το.Η κόκκινη 
ένδειξη σβήνει.Η κάμερα ξεκινάει να καταγράφει. Για να διακόψετε το βίντεο απλά πατήστε και κρατήστε 
ξανά το κουμπί για περίπου ένα δευτερόλεπτο αυτή την φορά.

 Χαμηλή μπαταρία –Όταν η τροφοδοσία έχει σχεδόν εξαντήθεί,η κάμερα αποθηκεύει το αρχείο και 
απενεργοποιείτε.

Επαναφόρτιση –Για να φορτίσετε την κάμερα σας,απενεργοπιήστε την,συνδέστε την κάμερα μέσω του USB 
καλωδίου με τον φορτιστή και βάλτε την να φορτίσει.Όση ώρα φορτίζει η ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινο. 
Όταν φορτίσει πλήρως,η ένδειξη σβήνει τελείως. Φορητή μνήμη-δίσκος – Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή 
την μίνι κάμερα σαν φορητή μνήμη(φλασάκι). Απλά συνδέστε την κάμερα με το USB καλώδιο με τον 
υπολογιστή και περιμένετε να εμφανιστεόυν οι πληροφορίες στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα σαν φορητή μνήμη. 

Επαννεκίνηση –Σε μερικές περιπτώσεις ,η κάμερα μπορεί να μην αντιδράει.

Τότε το software χρειάζετε επαννεκίνηση.Απλά πάρτε λεπτή βελόνα ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο,και βάλτε 
το στο άνοιγμα με το όνομα reset και πατήστε ελαφρά.Η κάμερα θα απενεργοποιηθεί,μετά απο αυτό 
μπορείτε να την ενεργοποιήσετε και να την χρησιμοποιήσετε ξανά κανονικά.

Ρυθμίσεις τρέχων ώρας:

Για να ρυθμίσετε την τρέχων ώρα που θα φαίνετε στις φωτογραφίες ή βίντεο,όλα αυτά ,που πρέπει να 
κάνετε είναι απλά να μπείτε στην κεντρική διεύθυνση της κάμερας,να δημιουργήσετε κείμενο αρχείο με το 
όνομα  "time.txt",να το ανοίξετε και να καταγράψετε σε αυτό ημερομηνία και ώρα με τον παρακάτω τρόπο
: 2013/02/28 και μετά απο ένα πάτημα του spacebar την ώρα 12:00:00. Μετά απο αυτό απλά επανεκκινήστε 
την κάμερα και οι ρυθμίσεις θα είναι αποθηκευμένες στην μνήμη.

Web Camera –Σε ότι κατάσταση και αν βρίσκετε η κάμερα μπορείτε να την συνδέσετε στον υπολογιστή σας 
και να προετοιμάσετε τις ρυθμίσεις για Web Camera.Εφόσον είναι συνδεδεμένη,απλά πατήστε δεξί κλικ 
πάνω στο εικονίδιο,που θα εμφανιστεί στην κάτω δεξιά γωνία,επιλέξτε detection hardware. Και μετά 
ακολουθείστε τα βήματα.



 

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
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