
ΜΊΝΙ ΚΆΜΕΡΑ ΚΑΙ AUDIOREKORDER 4GB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.Πολυλειτουργικό κουμπί 2.Βίντεο ένδειξη 3.Λυχνία για την φόρτιση 4.Λυχνία κάμερας 5.Κλειδάκι 
ενεργ./απενεργ. 6.Θύρα για TF κάρτα 7.USB 8.Κάμερα 9.Μικρόφωνο 10.Κλειδί για τις διάφορες λειτουργείες 
Σύντομη Εισαγωγή: Αυτή είναι η πρώτη ultra μινι κάμερα που είναι μεγάλη όσο πακέτο από τσίχλες.Με αυτή 
μπορείτε να τραβήξετε βίντεο υψηλής ανάλυσης,να τραβήξετε φωτογραφίες και να κάνετε ηχογραφήσεις.Η 
κάμερα αποθηκεύει τα αρχεία σε SD ή TF κάρτα μνήμης που μπορείτε να βάλετε στην θύρα που 
έχει.Μπορείτε να την παίρνετε παντού μαζί σας με το μέγεθος που έχει.Είναι χρήσιμη για μπίζνες 
ραντεβού,για εκδρομές,για μυστικές έρευνες και για όπου αλλού την χρειάζεστε. Λειτουργικότητα: 
1.Περιγραφή των εξαρτημάτων: -Ένδειξη-το κόκκινο φώς που θα δείτε με την ενεργοποίηση της 
κάμερας,είναι η ένδειξη της φόρτισης/3/.Δείχνει πότε η συσκευή είναι σε λειτουργεία.Όταν είναι μόνιμα 
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αναμένο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιήμένη.Όταν ανάψει η ένδειξη /2/,με μπλέ φωτάκι τότε η 
συσκεύη τραβάει βίντεο ή φωτογραφία.Το κίτρινο φώς είναι η ένδειξη /4/,που αυτό σημαίνει ότι η κάμερα 
ηχογραφεί. -κλειδιά-Το κλειδί που ενεργοποιεί την συσκεύη έχει το όνομα ON /OFF .Όταν τραβήξετε προς το 
ON τότε η συσκεύη ενεργοποιείτε ,όταν τραβήξετε το κλειδάκι προς το OFF τότε η συσκεύη απενεργοποιείτε 
.Το άλλο κλειδί έχει επίσης 2 θέσεις - VIDEO ή AUDIO. -κουμπιά-Το πολυλειτουργικό κουμπί /1/ .Μόνο με ένα 
πάτημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την συσκεύη,σταματάει ή ξεκινάει εγγραφή βίντεο,τραβάει 
φωτογραφίες. -θύρες-Θύρα για SD/TF/ κάρτα μνήμης/6/ χρησιμοποιείτε για να μεγαλώσετε την μνήμη της 
κάμερας.Η άλλη θύρα USB/7/ χρησιμοποιείτε για να συνδέσετε την κάμερα με τον υπολογιστή ή να την 
φορτίσετε.Επίσης για να μεταφέρετε αρχεία από την κάμερα στον υπολογιστή. -μικρόφωνο και κάμερα- Το 
μικρόφωνο/9/ καταγράφει οποιοδήποτε ήχο κοντά στην κάμερα και η κάμερα τραβάει βίντεο HD. 
2.Ενεργοποίηση της συσκεύης:Για να ενεργοποιήσετε την συσκεύη πρέπει να τραβήξετε το ON/OFF κουμπί 
στο ON.Μετά πατήστε το πολυλειτουργικό κουμπί /1/ για περίπου ένα δευτερόλεπτο μέχρι η φωτεινή ένδειξη 
να ανάψει κόκκινο.Η συσκεύη είναι ενεργοποιημένη. 3.Αλλαγή λειτουργειών: -Για φωτογραφία όταν η 
συσκευή μπεί σε λειτουργεία για φωτογραφίες η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει κίτρινο.Για να μπείτε σε 
λειτουργεία φωτογραφίας πρέπει να γυρίσετε το κλειδί προς το ‘’Video’’ .η συσκευή είναι σε αναμονή και 
τότε ανάβει κίτρινο.Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τραβήξετε όσες φωτογραφίες θέλετε μόνο με ένα πάτημα 
του πολύ λειτουργικού κουμπιού. -βίντεο- έχει 2 λειτουργείες .Σε αναμονή όταν είναι μόνιμα αναμέννη η 
φωτεινή ένδειξη μπλέ ή όταν τραβάει βίντεο αναβοσβήνει μπλέ.Για να μπείτε σε αυτή την λειτουργεία 
γυρίστε το κλειδί /10/στο ‘’Video’’ και έπειτα πατήστε το πολυλειτουργικό κουμπί /1/ για 2 δευτερόλεπτα 
μέχρι να σβήσει η κίτρινη ένδειξη και να ανάψει η μπλέ.Η συσκευή είναι έτοιμη να τραβήξει βίντεο. -
ηχογράφηση- Σε αυτή την λειτουργεία είναι αναμένες και οι δύο φωτεινές ενδείξεις ,όταν η συσκεύη 
βρίσκετε σε αναμονή.Όταν ξεκινήσει να ηχογραφείτε,τότε η μπλέ ένδειξη είναι μόνιμα αναμέννη και η 
κίτρινη αναβοσβήνει.Για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου το μόνο που χρειάζετε είναι να γυρίσετε το 
κλειδί προς το ‘’Audio’’/10/. 4.Λήψη φωτογραφίας:Αν θέλετε να τραβήξετε φωτογραφία ενεργοποιήστε την 
λειτουργεία ‘’Video’’ και η μπλέ φωτεινή ένδειξη ανάβει μόνιμα.Με το πάτημα του πολυλειτουργικού 
κουμπιού τραβάτε φωτογραφία.Έπειτα ανάβει το κίτρινο φως που σημαίνει ότι η φωτογραφία αποθηκεύετε. 
Σημείωση:Σιγουρευτείτε ότι έχετε τοποθετήσει την κάρτα μνήμης γιατι χωρίς αυτή δεν μπορείτε να 
τραβήξετε φωτογραφίες.Για να βγεί η φωτογραφία πρέπει να υπάρχει αρκετό φώς,και για να βγεί καθαρή δεν 
πρέπει να είναι πιο κοντά από 50cm. 5.Εγγραφή βίντεο:Για να καταγράψετε βίντεο βάλτε σε λειτουργεία 
‘’Video’’ και ανάβει η μπλέ ένδειξη.Πατήστε για μερικά δευτερόλεπτα το πολυλειτουργικό κουμπί.Η μπλέ 
φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει αργά,αυτό σημαίνει ότι η κάμερα τραβάει βίντεο.Για να σταματήσετε να 
τραβάτε βίντεο πατήστε ξανά το πολυλειτουργικό κουμπί.Για να μην χαθεί τίποτα από τα αρχεία σας η 
συσκεύη ανα 50 λεπτά σταματάει και ξεκινάει να καταγράφει βίντεο αυτόματα. Σημείωση:Για να μην έχετε 
θόρυβο ή κακό ήχο στο βίντεο ,προσέξτε που βάζετε το δάχτυλό σας όταν κρατάτε την συσκεύη.Να μην 
είναι στο άνοιγμα του μικροφώνου για να μην χάσετε χρήσιμες πληροφορίες. 6.Ηχογράφιση:Ενεργοποιήστε 
την λειτουργεία ΄΄Audio’’ έτσι η συσκευή μπαίνει αυτόματα σε αναμονή και ανάβουν ταυτόχρονα η μπλέ και 
η κίτρινη ένδειξη.Πατήστε το πολυλειτουργικό κουμπί /1/, για να ξεκινήσετε να ηχογραφείτε.Η κίτρινη 
ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει και η μπλέ παραμένει μόνιμα αναμένη.Όταν θέλετε να σταματήσετε την 
ηχογράφιση πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί.Η συσκεύη θα αποθηκεύσει αυτόματα την ηχογράφιση. 7.Χρήση ως 
Web Camera :Συνδέστε το USB καλώδιο με τον υπολογιστή,έπειτα βάλτε σε λειτουργεία ‘’ PC Camera’’την 
συσκεύη.Έτσι μπορείτε να μιλάτε με φίλους ,να τραβάτε φωτογραφίες. Σημείωση:Υπάρχει πιθανότητα το 
λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας να μην μπορεί να διαβάσει την συσκευή.Σε αυτή την περίπτωση θα 
πρέπει να εγαταστήσετε τα Drivers από το CD που περιλαμβάνετε στο σετ.Πριν από αυτό όμως 
απενεργοποιήστε την συσκευή. 8.Φορητή συσκεύη:Για να μεταφέρετε τα αρχεία σας η άλλα αρχεία στον 
υπολογιστή σας μέσω USB.Η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.Μετά το ενεργοποιήτε όταν 
μπαίνετε στην λειτουργεία ‘’removable disk’’.Αυτή την στιγμή στην οθόνη του υπολογιστή σας πρέπει να 



εμφανιστεί κάτω δεξιά στην οθόνη το εικονίδιο για φορητή συσκεύη και θα ανοίξει με το όνομα *: /_REC \ 
100MEDIA : από εκεί και πέρα μεταφέρετε τα αρχεία όπου θέλετε.Όση ώρα τα αρχεία μεταφέρονται η 
κίτρινη ένδειξη αναβοσβήνει αργά.Όταν τελειώσετε με την μεταφορά και θέλετε να βγάλετε την συσκεύη 
από τον υπολογιστή πρέπει να γίνει με τον εξις τρόπο για να μην χαθούν σημαντικές πληροφορίες.Κλείστε 
την σελίδα,έπειτα πατήστε κλατω δεξιά στην γραμμή εργαλειών πάνω στο εικονίδιο για φορητή συσκεύη με 
το δεξί κλικ .Θα εμφανιστεί επιγραφή που θα σας λέει ότι μπορείτε να απενεργοποιήσετε ασφαλείς την 
συσκευή σας.Πατήστε πάνω της και μετά αποσυνδέστε το USB καλώδιο. Φόρτιση Μπαταρίας: Για να 
φορτίσετε την μπαταρία σας χρησιμοποιήστε τον φορτιστή που περιλαμβάνετε στο σετ και τον υπολογιστή 
σας.Έπειτα και το USB καλώδιο το οποίο συνδέετε. Όταν η κάμερα αρχίσει να φορτίζει η μπλέ φωτεινή 
ένδειξη ξεκινάει να αναβοσβήνει αργά.Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζει και όταν είναι πλήρως 
φορτισμένη το φως σβήνει. Σημείωση:Η μπαταρία έχει την λειτουργεία απομνημόνευσης, όταν είναι 
μισοφορτισμένη και την βάλετε να φορτίζει ξεκινάει να φορτίζει από την αρχή και όχι από την μέση που 
ήταν. Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας:Μπορείτε μόνοι σας να ρυθμίσετε την φόρμα της ημερομηνίας και 
ώρας που θα εμφανίζεται στα αρχεία όταν τα βάλετε στον υπολογιστή σας και θα φένονται ως εξίς : 
‘’έτος,μήνας,ώρα,λεπτά,δευτερόλεπτα’’.Οι ρυθμίσεις γίνονται με τον παρακάτω τρόπο : -απενεργοποιήτε 
την κάμερα-την συνδέετε με τον υπολογιστή-ανοίγετε την φορητή μνήμη που εμφανίζετε στην 
οθόνη/removable disk/στο browser με δεξί κλίκ ανοίγετε στο root directory της συσκεύης και πηγαίνετε το 
ποντίκι στο ‘’New’’ επιλέγετε αρχείο /text document/το ονομάζετε ‘’time’’και πρέπει οποσδήποτε η συνέχει 
να είναι ‘’txt’’. -έπειτα ανοίγετε το αρχείο που δημιουργήσατε και μέσα εισάγετε την σειρά της ώρας που 
θέλετε να εμφανίζετε στα αρχεία και θα είναι ‘’έτος,μήνας,ώρα,λεπτά,δευτερόλεπτα,εμφάνισε/κρύψε 
σημαιούλα’’ θα είναι έτσι όταν θέλετε να εμφανίζετε 2012.01.01 12.01.01 Y και έτσι 2012.01.01 12.01.01 N 
– όταν δεν εφανίζετε. Έτσι θα εμφανίζεται η ημερομηνία.Αυτή είναι για παράδειγμα.Όταν έχετε καταχορήσει 
την ημερομηνία και ώρα που θέλετε στο root directory βγάλτε από τον υπολογιστή την κάμερα και 
χρησιμοποιήστε τις νέες ρυθμίσεις σας. Προβλήματα και λύσεις: 1.Όταν η μνήμη που έχετε δεν είναι αρκετή 
και έχει γεμίσει ενώ εσείς συνεχίζετε να τραβάτε βίντεο το μπλέ και κίτρινο φωτάκι αρχίζουν να 
αναβοσβήνουν για 5 δευτερόλεπτα και εσείς δεν κάνετε τίποτα η συσκευή σβήνει αυτόματα και αποθηκεύει 
το αρχείο μέχρι αυτή την στιγμή.Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιήτε την συσκεύη σας συνδέστε την στον 
υπολόγιστη σας ,μεταφέρετε τα αρχεία και μετα σβήστε τα από την συσκευή. 2.Όταν η μπαταρία δεν είναι 
αρκετή αρχίζουν να αναβοσβήνουν για 5 δευτερόλεπτα η κίτρινη και η μπλέ ένδειξη.Εάν δεν την βάλετε να 
φορτίζει,σβήνει αυτόματα και αποθηκεύει τα αρχεία που έχετε τραβήξει μέχρι εκείνη την στιγμή. 3.Αν για 
κάποιο λόγο ο εγγραφέας σας στην μέση κάποιας λειτουργείας που κάνετε σταματήσει να απαντάει 
απενεργοποιήστε τον από το πολυλειτουργικό κουμπί κρατώντας το για μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα 
ενεργοποιήστε τον ξανά. Παράμετροι της συσκεύης: Video format AVI Βίντεο σύστημα κωδικοποίησης MPEG 
Βίντεο Ανάλυση 640*480 VGA Rate του βίντεο 30 fps+-1 fps Κατάλληλο software για αναπαραγωγή των 
αρχείων KMplayer Format φωτογραφιών JPG Pixels φωτογραφιών 8MP Λειτουργικά συστήματα Windows 
ME/2000/XP/2003/VISTA; MAC OS 10.4 Φορτιστής DC-5V Interface Mini 5Pin USB Μνήμη Micro SD ή TF Είδος 
μπαταρίας Υψηλή λιθίου πολυμερών Rating φωτογραφιών 4:3 Προσοχή: Ο χρήστης φέρει όλες τις ευθύνες 
για την χρήση της κάμερας. Μπαταρία-Αν έχετε χρησιμοποιήσει για πολύ ώρα την μπαταρία και θέλετε να 
τραβήξετε βίντεο η φωτογραφία φορτίστε την πριν από αυτό. Ασφάλεια αρχείων-Αυτή η συσκευή δεν είναι 
επαγγελματικά φτιαγμένη για να αποθηκεύει τα αρχεία για αυτό αποθηκεύστε τα σημάντικα αρχεία σας στον 
υπολογιστή σας.. Ποιότητα βίντεο-Η συσκεύη δεν είναι επαγγελματική για αυτό η ποιότητα του βίντεο 
μπορεί να μην είναι αυτή που περιμένετε. Θερμοκρασία-η συσκεύη μπορεί να λειτουργήσει από 0 βαθμούς 
κελσίου έως +40. Υγρασία- από 20-80%.Δεν λειτουργεί σε περισσότερη υγρασία από αυτή γιατι δεν είναι 
αδιάβροχο. Φωτεινότητα-Μην τραβάτε απευθείας προς τον ήλιο,μπορεί να χαλάσει τον φακό. Καθάρισμα-
Μην βάζετε σε σκονισμένα μέρη.Μην καθαρίζετε με δυνατά απορυπαντικά.Μην βρέχετε.
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