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A: κουμπί για ενεργοποίηση - απενεργοποίηση/ρεσέτ

B: κουμπί λειτουργιών

C: αλλαγή λειτουργίας

D: ένδειξη

E: τρύπα μικρόφωνου

F: φακός

G: USB

H: HDMI θύρα

I: θύρα για κάρτα μνήμης



Πριν ξεκινήσετε χρήση με την κάμερα πρέπει να την φορτίσετε 4 ώρες.

Η ενεργοποίηση της κάμερας γίνεται με το συνεχόμενο πάτημα του κουμπιού για ενεργοποίηση 
και η συσκεύη αμέσως βρίσκετε σε λειτουργία αναμονής.

Η αλλαγή λειτουργίας γίνεται με το αριστερό κουμπί ‘’mode’’.

Βίντεο: για να εκκινήσετε καταγραφή βίντεο, πατήστε μια φορά το κουμπί ΄΄ΟΚ΄΄ που βρίσκετε 
στην πάνω πλευρά της συσκεύης.Η δίοδος αναβοσβήνει και η καταγραφή ξεκινάει.Με το πάτημα 
του ίδιου κουμπιού σταματάει η καταγραφή.

Φωτογραφίες: απο λειτουργία αναμονής πατήστε μια φορά το κουμπί ‘’mode’’ και μετά 
πατώντας το κουμπί ΄΄ΟΚ΄΄ τραβάτε φωτογραφία.Κάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού τραβάτε 
και μια φωτογραφία.

Ηχογράφηση: απο λειτουργία αναμονής πατήστε δύο φορές το κουμί ‘’mode’’ και μετά μια 
φορά το κουμπί ΄΄ΟΚ΄΄ για να εκκινήσετε την ηχογράφηση.Με το ίδιο κουμπί σταματάτε την 
καταγραφή.

Η απενεργοποίηση γίνεται με το συνεχόμενο πάτημα του κουμπιού για ενεργοποίηση.

Ανιχνευτής κίνησης: απο λειτουργία αναμονής, πατήστε μια φορά σύντομα το κουμπί για 
ενεργοποίηση της συσκεύης, το λαμπάκι θα αναβοσβήσει 5 φορές και θα σβήσει.Αυτό σημαίνει 
οτι έχετε ενεργοποιήση τον ανιχνεύτη κίνησης και η κάμερα θα τραβάει βίντεο με ήχο κάθε 
φορά που μπροστά της υπάρχει κίνηση.Με το ίδιο κουμπί, με σύντομο πάτημα σταματάτε την 
λειτουργία αυτή.

Για να δείτε τα καταγεγραμμένα αρχεία σας, συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή ή λάπτοπ 
σας με το USB καλώδιο που έχετε στο σετ.Μόλις συνδέσετε την συσκεύη, πατήστε μια φορά 
σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης και απο πράσινο, το λαμπάκι θα ανάψει μπλέ, η συσκεύη θα 
αναγνωριστεί αυτόματα απο το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας σαν φορητή 
μνήμη.Απο εκεί μπορείτε να αναπαράγετε, να αντιγράψετε, να μεταφέρετε ή να διαγράψετε τα 
αρχεία σας.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Μινι h.264 κάμερα" 

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr

https://spy.gr/other-hidden-cameras/
https://spy.gr/other-hidden-cameras/1085/

