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1. Θύρα για microSD κάρτα μνήμης

2. Κουμπί για έναρξη καταγραφής

3. Κουμπί για αλλαγή λειτουργίας

4. Μικρόφωνο

5. IR δίοδοι, 4, 5 χιλιοστά

6. Φακός 1

7. Φακός 2

8. IR δίοδοι, 11 , 3 χιλιοστά

9. Κουμπί για αλλαγή φακού

10.Σημείο για το τρίποδο

11.Κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των δίοδων

12.Φωτεινή ένδειξγ

13.Micro USB θύρα για φόρτηση της συσκεύης και μεταφορά των αρχείων

14.Ρεσέτ

Τρόπος χρήσης:



Πριν ξεκινήσετε την χρήση της κάμερας πρέπει να την φορτήσετε 4-5 ώρες.

1.Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: 

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί 2 για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί 
η μπλέ δίοδος.

Η κάμερα είναι ενεργοποιημένη.Για να την απενεργοποιήσετε πατήστε το ίδιο κουμπί 
για 2-3 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το μπλέ κουμπί.Αφήστε το 
κουμπί και η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.

2.Έναρξη/στοπ βίντεο:

Για να σταματήσετε την εγγραφή πατήστε μια φορά σύντομα το κουμπί 2.Για να 
ξεκινήσει πάλι η καταγραφή βίντεο πατήστε το ίδιο κουμπί.

3.Αλλαγή λειτουργίας χρήσης:

 Η κάμερα αυτόματα ξεκινά την καταγραφή βίντεο με το που την 
ενεργοποιήσετε.Πατήστε το κουμπί 2 για να σταματήσει η καταγραφή.Έπειτα με το 
πάτημα του κουμπιού 3 τραβάτε φωτογραφίες.Κάθε πάτημα του είναι και μια 
φωτογραφία.Εάν θέλετε να κάνετε ηχογράφηση χωρίς εικόνα, πατήστε για 2 
δευτερόλεπτα το κουμπί 3.Η μπλέ δίοδος θα αρχίσει να αναβοσβήνει όση ώρα κάνετε 
ηχογράφηση.Για να σταματήσετε την ηχογράφηση πατήστε μια φορά το κουμπί 3.

4.Ανιχνευτής κίνησης:

 Σε λειτουργία αναμονής στην οποία η κάμερα είναι σε λειτουργία βίντεο και το 
κόκκινο λαμπάκι είναι μόνιμα αναμένο, πατήστε το κουμπί 2, δύο φορές.Το κόκκινο 
λαμπάκι θα αναβοσβήσει και θα σβήσει τελείως.Αυτό σημαίνει οτι έχετε ενεργοποιήσει 
τον ανιχνευτή κίνησης.Για να βγείτε απο την λειτουργία αυτή πατήστε 2 φορές το ίδιο 
κουμπί.

5.Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας: 

 Όταν συνδέσετε την κάμερα με τον υπολογιστή σας, θα την αναγνωρίσει αυτόματα 



σαν φορητή μνήμη.Μέσα θα βρείτε αρχείο με το όνομα time.txt.Θα το ανοίξετε και θα 
γράψετε την σωστή ημερομηνία και ώρα.Μετά κάνετε αποθήκευση.

Έτσι θα μπορείτε να βλέπετε σε κάθε βίντεο την ημερομηνία και την ώρα.

6. Ρεσέτ: Εάν για κάποιο λόγο η κάμερα λόγο κολλήσει και δεν μπορείτε να την 
απενεργοποιήσετε ή ενεργοποιήσετε, με κάποια λεπτή βελόνα ή συνδετήρα πατήσετε το 
ρεσετ κουμπί για 5-10 δευτερόλεπτα.

Έπειτα ενεργοποιήστε την συσκεύη σας και όλα θα πρέπει να είναι εντάξει.

7.Σύνδεση με υπολογιστή: Με το USB καλώδιο που συμπεριλαμβάνετε, συνδέστε την 
κάμερα με τον υπολογιστή ή λάπτοπ σας, θα αναγνωριστεί αυτόματα σαν φορητή 
μνήμη.Παράλληλα η κάμερα θα φορτίζει και μπορείτε να μεταφέρετε, διαγράψετε και 
αντιγράψετε τα αρχεία που είναι στην μνήμη της κάμερας.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Μίνι κάμερα με δύο φακούς" 
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