ΜΊΝΙ ΚΆΜΕΡΑ ΜΕ ΝΥ Χ Τ ΕΡΙ ΝΉ ΛΉΨΗ

ΟΔΗΓ Ι ΕΣ Χ ΡΗΣΗΣ
Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκεύης, πρέπει να της βάλετε κάρτα μνήμης microSD απο 4GB
εως 16GB.
Το επόμενο βήμα είναι να φορτίσετε την κάμερα 4 ώρες.
1.Ενεργοποίηση: Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα πατάτε 2-3 δευτερόλεπτα το κουμπί On/Off.Θα ανάψει
ένα λαμπάκι το οποίο σημαίνει οτι έχετε ενεργοποιήσει την κάμερα και είναι έτοιμη για χρήση.
2.Βίντεο: Για να ξεκινήσετε καταγραφή βίντεο στην χαμηλή ανάλυση, απο λειτουργία αναμονής, πατάτε μια

φορά τον On/off Κουμπί, το λαμπάκι θα αρχίσει να αναβοσβήνει το οποίο σημαίνει οτι καταγράφετε
βίντεο.Με το ίδιο κουμπί σταματάτε την καταγραφή βίντεο.
3.Φωτογραφία: Απο λειτουργία αναμονής πατάτε το κουμπί MODE, το χρώμα στο λαμπάκι θα
αλλάξει.Πατάτε το κουμπί On/Off μια φορά, το λαμπάκι αναβοσβήνει το οποίο σημαίνει οτι έχετε τραβήξει
φωτογραφία.Κάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού είναι και μια φωτογραφία.
4.Βίντεο υψηλή ανάλυση: Απο λειτουργία φωτογραφίας πατάτε το κουμπί MODE, το χρώμα στο λαμπάκι θα
γίνει μωβ, με το πάτημα του On/off το λαμπάκι αρχίζει και αναβοσβήνει το οποίο σημαίνει οτι τραβάτε
βίντεο με υψηλή ανάλυση.Για να διακόψετε το βίντεο πατάτε το κουμπί On/Off.
5.Ανιχνευτής κίνησης: Απο λειτουργία βίντεο υψηλής ανάλυσης, πατάτε το κουμπί MODE συνεχόμενα για 2-3
δευτερόλεπτα.Το χρώμα στο λαμπάκι θα αλλάξει, θα αναβοσβήσει και θα σβήσει τελείως.Αυτό σημαίνει οτι
έχετε ενεργοποιήσει τον ανιχνευτή κίνησης και η κάμερα θα τραβάει βίντεο μόνο όταν κάτι περάσει
μπροστά απο τον φακό της κάμερας.
6.Απενεργοποίηση: Για να απενεργοποιήσετε την συσκεύη πατάτε 2-3 δευτερόλεπτα το κουμπί On/off.
7.Σύνδεση με υπολογιστή: Με το καλώδιο που συμπεριλαμβάνετε συνδέετε την κάμερα με τον υπολογιστή
σας ο οποίος θα αναγνωρίσει αυτόματα την συσκεύη σαν φορητή μνήμη.Απο εκεί μπορείτε να μεταφέρετε,
αντιγράψετε, διαγράψετε και αναπαράγετε τα καταγεγραμμένα αρχεία.
8.Μπορείτε να συνδέτε την κάμερα απευθείας σε τηλεόραση με το καλώδιο που συμπεριλαμβάνετε για
αναπαραγωγή.
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