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К1 – ON/OFF, ξεχωριστό κουμπί για εγγραφή

К2 – φωτογραφίες, κάμερα|

К3 – ενεργοποίηση ανιχνευτή κίνησης

К4 – λυχνία που δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας ή της λειτουργείας στην οποία βρίσκετε η 
συσκεύη.

К5 – φακός

К6 – Μικρόφωνο

К7 – θύρα για κάρτα μνήμηες

К8 – USB

Τα κουμπιά K1 και К2 χρησιμοποιούνται για να κάνετε ρεσέτ στην συσκεύη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα και σαν φορητή μνήμη.Μόλις την συνδέσετε στον 
υπολογιστή, αναγνωρίζετε αυτόματα και μπορείτε να μεταφέρετε τα αρχεία σας, να τα 
διαγράψετε κτλ.

Ενεργοποίηση: Πατήστε για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπι Κ1.Θα ανάψουν τα δύο φωτάκια – 
μπλέ και κόκκινο και μόλις ή κάμερα είναι έτοιμη για χρήση, θα σβήσει το μπλέ φωτάκι.

Για απενεργοποίηση, πατάτε το ίδιο κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα.Το κόκκινο φωτάκι 
αναβοσβήνει 3 φορές και η συσκεύη κλείνει.

Φωτογραφία: Σε λειτουργεία αναμονής, πατάτε το κουμπί Κ2, τα λαμπάκια σβήνουν και η 
συσκεύη βρίσκετε σε λειτουργεία φωτογραφίας.Με το κουμπί Κ1 τραβάτε φωτογραφίες.Για να 
βγείτε απο την λειτουργεία φωτογραφίας, πατάτε πάλι το κουμπί Κ2 και το κόκκινο λαμπάκι θα 
ανάψει μόνιμα. Βίντεο: Σε λειτουργεία αναμονής, πατήστε συνεχόμενα το κουμπί Κ2, η συσκεύη
θα δονήσει 2 φορές, το κόκκινο φωτάκι θα σβήσει.Πατήστε το κουμπί Κ1 ή Κ3, το κόκκινο
λαμπάκι θα αναβοσβήσει 6 φορές και θα σβήσει.Η συσκεύη βρίσκετε σε λειτουργία βίντεο.Όταν
τραβάτε βίντεο, πατήστε το κουμπί Κ2 και αυτό θα σταματήσει την καταγραφή του βίντεο, θα
αποθηκεύσει το βίντεο και θα δονήσει μια φορά.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας: Δημιουργήστε αρχείο κειμένου με το όνομα time και να είναι σε .
txt φορμάτ.Μέσα σε αυτό γράψτε [date]  και αμέσως μετά με την παρακάτω σειρά την ημερομηνία
και ώρα : έτος/μήνας/μέρα:ώρα/λεπτά/δευτερόλεπτα.Αφήστε το αρχείο αυτό μέσα στην μνήμη της
συσκεύης για να μπορείτε να αναγράφετε η ημερομηνία και η ώρα σε κάθε αρχείο που 
καταγράφετε.

Εάν η μπαταρία της κάμερας βρίσκετε προς το τέλος της, το πράσινο φωτάκι θα αναβοσβήσει 3 
φορές και η συσκεύη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, αποθηκεύοντας τις καταγραφές που έχουν
γίνει μέχρι εκείνη την στιγμή.



Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "Στικάκι με κρυφή κάμερα " 

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr

https://spy.gr/in-usb-flash/
https://spy.gr/in-usb-flash/767/

