ΜΊΝΙ ΚΆΜΕΡΑ Κ ΑΙ Κ ΑΤ ΑΓ ΡΑΦΙ Κ Ό ΉΧ ΟΥ

ΟΔΗΓ Ι ΕΣ Χ ΡΗΣΗΣ

POWER

GB

την φορτήσετε
Όταν
ανοίξετε την
4 ώρες.
κάμερα πρέπει πρώτα απο όλα να της τοποθετήσετε κάρτα μνήμης και να
Κάρτα μνήμης μπορείτε να βάλετε απο 4 μέχρι 32GB.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί μέχρι να ανάψει η
οθόνη.Η συσκεύη βρίσκετε πλέον σε λειτουργία αναμονής.

2. Απο το κουμπί στο πλάι της συσκεύης επιλέγετε την λειτουργία.Εάν θέλετε να κάνει μόνο
ηχρογράφηση ή να τραβήξει βίντεο.Επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία στην οθόνη της

κάμερας θα εμφανίζετε μια κάμερα εάν είναι λειτουργία βίντεο ή μικρόφωνο εάν είναι
λειτουργία ηχογράφησης.
Για να εκκινήσετε την λειτουργία που έχετε επιλέξει πατάτε μια φορά σύντομα το κουμπί Power
της κάμερας.Η οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει όπως και το μπλέ λαμπάκι στην κορυφή της
κάμερας.Μόλις σβήσει το μπλέ λαμπάκι και η οθόνη μετά απο μερικά δευτερόλεπτα σημαίνει οτι
η κάμερα καταγράφει βίντεο ή κάνει ηχογράφηση ανάλογα με αυτό που έχετε επιλέξει.
Για να σταματήσετε την καταγραφή, πατάτε ξανά το κουμπί Power.

,

3. Για να κάνετε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις όπως το ποιά ανάλυση θέλετε, αν θα εμφανίζεται η
ημερομηνία και η ώρα ή αν θα κάνει κυκλική καταγραφή πρέπει να φτιάξετε στην μνήμη της
κάμερας, αρχείο με το όνομα settings.txtαρχείο κειμένου, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει
σωστά η κάμερα.
Για παράδειγμα αν μέσα στο αρχείο γράψετε 1,0,1 αυτό σημαίνει οτι η ανάλυση είναι 1920х1080
(για 1280х720 γράφετε 0),χωρίς κυκλική καταγραφή(για κυκλική καταγραφή γράφετε 1)
και θα έχει ημερομηνία και ώρα (εάν δεν θέλετε να έχει γράφετε 0).

4. Για να ρυθμίσετε την σωστή ημερομηνία και ώρα δημιουργείτε αρχείο κειμένου settime.txt
έπειτα αποσυνδέεται την κάμερα στον υπολογιστή και την συνδέετε για να μπεί αυτόματα η
σωστή ώρα στο αρχείο το οποίο πρέπει επίσης να βρίσκετε στην μνήμη της κάμερας.
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