
ΜΊΝΙ ΚΆΜΕΡΑ BOBLOV ΜΟΝΤΈΛΟ A3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φορτίστε την κάμερα για 4 ώρες. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης microSD στην θύρα, μέχρι 32 GB.

2. Ενεργοποίηση: Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα βάλτε το κουμπί στο ON. Θα ανάψει μπλέ λαμπάκι το 
οποίο σας δείχνει οτι η κάμερα είναι ενεργοποιημένη. Για απενεργοποίηση, βάλτε το κουμπί στο OFF.

3. Βίντεο: Απο ενεργοποιημένη κάμερα βάλτε το κουμπί στο VIDEO. Ξεκινάει να αναβοσβήνει πράσινο 
λαμπάκι το οποίο σημαίνει οτι η κάμερα αυτή την στιγμή καταγράφει βίντεο με ήχο. Για να σταματήσετε την 
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καταγραφή και να αποθηκεύσετε το βίντεο, μετακινήστε το κουμπίο στο SAVE.

4. Φωτογραφίες: Εάν θέλετε να τραβήξετε μόνο μια φωοτγραφία, μπορείτε να το κάνετε κατα την 
καταγραφή βίντεο, πατώντας το κουμπί PHOTO. Θα αναβοσβήσει μπλέ λαμπάκι και αυτό σημαίνει οτι έχετε 
τραβήξει την φωτογραφία και είναι αποθηκευμένη.

5. Ηχογράφηση: Απο λειτουργία αναμονής, μετακινείστε το κουμπί στο REC. Το μπλέ λαμπάκι αναβοσβήνει 
όση ώρα κάνετε ηχογράφηση. Όταν θέλετε να σταματήσετε την ηχογράφηση, μετακινείστε το κάτω κουμπί 
στο SAVE.

6. Φακός: Σε κάθε μια απο τις λειτουργίες της κάμερας. μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον φακό βάζωντας το 
κουμπί στο LAM.

7. Ρυθμίσεις: Για να ρυθμίσετε ημερομηνία, ώρα, ανάλυση βίντεο, συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή 
σας. Θα αναγνωριστεί αυτόματα σαν κάρτα μνήμης. Ανοίξτε το αρχείο με όνομα time.txt.

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία, την ώρα, να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε τον 
ανιχνευτή κίνησης.

Εάν μετά το motion: έχει 0 ο ανιχνευτής είναι απενεργοποιημένος, εάν γράψετε 1 θα τον ενεργοποιήσετε.



Οι επόμενες ρυθμίσει είναι:

Y-δείχνει την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής, N – δεν δείχνει;

0-ανάλυση 1080р, 1-ανάλυση 720р, 2-ανάλυση 480р;

Y-κυκλική καταγραφή, N- χωρίς κυκλική καταγραφή.

Με την επόμενη ενεργοποίηση της κάμερας θα έχουν αποθηκεύτει οι ρυθμίσεις της κάμερας που έχετε κάνει.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Μίνι κάμερα Boblov μοντέλο A3" 
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