
ΜΙΝΙ ΚΆΜΕΡΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΜΝΉΜΗ ΤΩΝ 8GB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πρώτα πρέπει να φορτήσετε καλά της συσκεύη για 4 ώρες με το καλώδιο που συμπεριλαμβάνετε.

1.Ενεργοποίηση: Για ενεργοποίηση πατάτε το κουμπάκι on/off 2-3 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει το μπλέ 
λαμπάκι της κάμερας.Αυτό σημαίνει οτι η κάμερα είναι ενεργοποιημένη και σε αναμονή.

2.Απενεργοποίηση: Για να απενεργοποιήσετε την κάμερα, πατάτε το ίδιο κουμπί on/off για 2-3 
δευτερόλεπτα μέχρι το μπλέ λαμπάκι να σβήσει.

3.Βίντεο: Με την ενεργοποίηση της κάμερας ήδη βρίσκεται σε λειτουργεία βίντεο.Για να τραβήξετε βίντεο, 
πατάτε συνεχόμενα για 2-3 δευτερόλεπτα το κουμπί Μ το μπλέ λαμπάκι αρχίζει να αναβοσβήνει το οποίο 
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σημαίνει οτι έχετε ξεκινήσει τα τραβάτε βίντεο.Για να σταματήσετε την καταγραφή βίντεο πατάτε πάλι το 
κουμπί Μ για 2-3 δευτερόλεπτα.Με τον ίδιο τρόπο ξεκινάτε νέα καταγραφή βίντεο.

4.Φωτογραφία: Για να τραβήξετε φωτογραφία, πατάτε σύντομα το κουμπί Μ.Κάθε πάτημα του κουμπιού Μ 
είναι και μια φωτογραφία.Θα δείτε το μπλέ λαμπάκι να αναβοσβήνει μια φορά με κάθε τράβηγμα 
φωτογραφίας.

5.Βίντεο χωρίς να αναβοσβήνει το μπλέ λαμπάκι: Για να τραβήξετε βίντεο χωρίς να αναβοσβήνει το 
μπλέ λαμπάκι κατα την καταγραφή, πατάτε το κουμπί συνεχόμενα μέχρι να αρχίσει η καταγραφή βίντεο, θα 
δείτε το μπλέ λαμπάκι να αναβοσβήνει συνεχόμενα το οποίο σημαίνει οτι έχετε αρχίσει να καταγράφετε 
βίντεο, έπειτα πατάτε πολύ σύντομα το κουμπί on/off για σβήσει το λαμπάκι.Για να ανάψει το λαμπάκι με τον 
ίδιο τρόπο, πατάτε σύντομα το on/off κουμπί και μετά κάνετε διακοπή της καταγραφής βίντεο με το κουμπί 
Μ.

6.Ανιχνευτής κίνησης: Όταν έχετε ενεργοποιήσε την συσκεύη, πατήστε 2 φορές την μια μετά την άλλη το 
κουμπί Μ.Θα αναβοσβήσει το κόκκινο λαμπάκι 2 φορές και το μπλέ θα αρχίσει να αναβοσβήνει.Αυτό σημαίνει 
οτι έχετε ενεργοποιήσει τον ανιχνευτή κίνησης.Για να μην φαίνεται το λαμπάκι με τον ίδιο τρόπο πατώντας 
σύντομα το κουμπί on/off θα σβήσει το λαμπάκι.

7.Μπορείτε να κάνετε καταγραφή βίντεο όση ώρα είναι στο ρεύμα η κάμερα.

8.Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα εάν θέλετε να εμφανίζονται στο βίντεο και στις 
φωτογραφίες: Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή, ανοίξτε τα αρχεία για προβολή και μέσα στην κάρτα 
μνήμης θα βρείτε αρχείο με το όνομα time.txt.Μέσα με την παρακάτω σειρά γράφετε την ημερομηνία και 
ώρα: π.χ 2011-05-01 23:58:27 κάνετε αποθήκευση και θα βλέπετε την ημερομηνία και ώρα στα αρχεία 
σας.Εάν δεν θέλετε απλά διαγράφετε το αρχείο.

9.Εάν πέσει η μπαταρία της συσκεύης αυτόματα θα αποθηκευτούν οι καταγραφές σας.Το ίδιο θα γίνει εάν 
γεμίσει και η μνήμη της συσκεύης.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Μινι κάμερα με ενσωματωμένη μνήμη των 8GB" 
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