
ΜΊΝΙ ΚΆΜΕΡΑ ΜΕ ΦΩΝΗΤΙΚΉ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φορτίστε την κάμερα για περίπου 4 ώρες.

2. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης microSD στην θύρα.
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3. Μετακινείστε το κουμπί στην πίσω πλευρά της κάμερας προς το σύμβολο με το χεράκι. Αυτό 
σημαίνει οτι η κάμερα θα κάνει συνεχόμενη καταγραφή.

4. Πατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το κουμπί που είναι πάνω στην κάμερα. Θα ανάψει πράσινο 
λαμπάκι και αυτό σημαίνει οτι η κάμερα είναι σε αναμονή. Για να ξεκινήσετε την καταγραφή, 
πατήστε το κουμπί μια φορά σύντομα. Το πράσινο λαμπάκι θα αναβοσβήνει όση ώρα κρατάει η 
καταγραφή βίντεο. Εάν θέλετε να σταματήσετε την καταγραφή βίντεο, πατήστε μια φορά το ίδιο 
κουμπί και το πράσινο λαμπάκι θα ανάψει πάλι μόνιμα. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την κάμερα, 
πατήστε συνεχόμενα το ίδιο κουμπί μέχρι το λαμπάκι να σβήσει.

5. Φωνητική ενεργοποίηση: Με απενεργοποιημένη κάμερα, μετακινείστε το κουμπί στην πίσω πλεύρα 
της κάμερας προς το σύμβολο με τα ηχητικά κύμματα. Μόλις η κάμερα ανιχνεύσει ήχο, θα 
ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να καταγράφει όση ώρα έχει ήχο γύρω της. Μόλις 
σταματήσει ο ήχος θα συνεχίσει να καταγράφει για ακόμη ένα λεπτό και θα σταματήσει έπειτα.

6. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας: Όταν συνδέσετε την συσκεύη με τον υπολογιστή σας και την 
αναγωρίσει σαν φορητή μνήμη, εάν δεν έχει ήδη τέτοιο αρχείο, δημιουργήστε αρχείο κειμένου 
ονομάζοντας το settime.txt. Μέσα στο αρχείο γράψτε την ημερομηνία και ώρα με τον παρακάτω 
τρόπο: π.χ 2020-03-28,23:59:59 . Είναι με την σειρά έτος, μήνας, μέρα, ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα. 
Αποθηκεύστε και όταν ενεργοποιήσετε την κάμερα θα δεχτεί αυτές τις ρυθμίσεις.

7. Ανάλυση, κυκλική καταγραφή, εμφάνιση της ημερομηνίας και ώρας με στάμπα στις καταγραφές. 
Μπορείτε να ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε κάθε μια απο αυτές τις επιλογές. Δημιουργήστε 
αρχείο κειμένου με το ίδιο τρόπο όπως για την ημερομηνία και ώρα. Μέσα στο αρχείο με το 0 
απενεργοποιημένη λειτουργία και με το 1 ενεργοποιημένη λειτουργία. Για παράδειγμα, εάν θέλετε 
ανάλυση 720Р, χωρίς κυκλική καταγραφή και με ενεργοποιημένη στάμτα, γράψτε 0,0,1  . Για 
ανάλυση 1080Р, ενεργοποιημένη κυκλική καταγραφή και ενεργοποιημένη στάμπτα, πρέπει να 
γράψετε 1,1,1 . Αποθηκεύστε και όταν ενεργοποιήσετε την κάμερα, θα δεχτεί όλες τις ρυθμίσεις.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Μίνι κάμερα με φωνητική ενεργοποίηση" 
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