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А – Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κάμερας

B – Led φωτάκι

C - IR δίοδος

D – Ρύθμιση ώρας

E - USB θύρα

F - IR ένδειξη

G - Μικρόφωνο

H - Κάμερα

1. Βίντεο καταγραφή – Πατήστε το κουμπί Α συνεχόμενα μέχρι να ανάψουν ταυτόχρονα το μπλέ 
και κόκκινο λαμπάκι.Πατήστε μια φορά σύντομα το ίδιο κουμπί και έτσι ξεκινάει η βίντεο 
καταγραφή.Το λαμπάκι αναβοσβήνει μερικές φορές και σβήνει.

Για να σταματήσετε την καταγραφή βίντεο, πατήστε το ίδιο κουμπί.

2.Φωτογραφίες – Απο λειτουργία αναμονής (ενεργοποιημένη συσκεύη), πατήστε το κουμπί C 2 
φορές, έπειτα πατάτε το κουμπί Α.Το λαμπάκι αναβοσβήνει.Αυτό σημαίνει οτι έχετε τραβήξει 
φωτογραφία.Κάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού А είναι και μια φωτογραφία.

3.Ενεργοποίηση νυχτερινής λήψης – Απο λειτουργία αναμονής πατήστε συνεχόμενα το κουμπί C, 
το κόκκινο λαμπάκι θα αναβοσβήσει 3 φορές.Η νυχτερινή λήψη είναι ενεργοποιημένη.

Με τον ίδιο τρόπο την απενεργοποιείτε.

4.Φωνητική ενεργοποίηση – Απο λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί C μέχρι να ανάψουν 
ταυτόχρονα το μπλέ και κόκκινο λαμπάκι.

5. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας για τα βίντεο και τις φωτογραφίες - Συνδέστε το ρολόι με 
το USB καλώδιο στον υπολογιστή ή λάπτοπ σας.

Θα το αναγνωρίσει αυτόματα το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.(Με αυτό τον τρόπο 
βλέπετε και τα αρχεία που έχετε καταγράψει)

Δημιουργήστε αρχείο κειμένου με το όνομα time.txt (το φορμάτ πρέπει να είναι txt)

Το ανοίγετε και μέσα συμπληρώνετε: 2012.01.24 13:30:30 Y

Γράφετε την σωστή ημερομηνία και ώρα με την παραπάνω σειρά.

Αποθηκεύετε το αρχείο και την επόμενη φορά που θα κάνετε βίντεο καταγραφή ή φωτογραφίες θα 
έχουν πάνω την ημερομηνία και την ώρα.

Έάν δεν θέλετε να υπάρχει πάνω στα αρχεία αλλά μόνο στο όνομα τους, βγάζετε το Y απο το αρχείο.



 

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