
SUPERHD ΣΤΥΛΌ ΜΕ ΚΡΥΦΉ ΚΆΜΕΡΑ 1296Р

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βίντεο

1. Πατήστε συνεχόμενα το κουμπί στην κορυφή του στυλό. Θα ανάψει μπλέ λαμπάκι και έπειτα θα 
αναβοσβήσει πράσινο λαμπάκι τρείς φορές και θα σβήσει. Αυτό σημαίνει οτι το βίντεο έχει ξεκινήσει. 
Εάν θέλετε να σταματήσετε την καταγραφή του βίντεο, πατήστε σύντομα το ίδιο κουμπί, θα 
αναβοσβήσει πράσινο λαμπάκι και έπειτα θα ανάψει συνεχόμενα μπλέ λαμπάκι. Αυτό σημαίνει οτι το 
βίντεο έχει αποθηκευτεί και η κάμερα βρίσκετε σε λειτουργία αναμονής.
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Φωτογραφία

2. Απο λειτουργία αναμονής πατάτε δύο φορές γρήγορα το κουμπί και θα ανάψουν ταυτόχρονα το 
μπλέ και πράσινο λαμπάκι. Κάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού τραβάει και μια φωτογραφία. Για να 
επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής, πατήστε ξανά δύο φορές γρήγορα το κουμπί και θα ανάψει 
μόνιμα το μπλέ λαμπάκι.

Καταγραφή ήχου

3. Απο λειτουργία αναμονής, όσο είναι μόνιμα αναμένο το μπλέ λαμπάκι, πατάτε τρείς φορές 
γρήγορα το κουμπί. Το λαμπάκι θα αναβοσβήσει μερικές φορές και θα σβήσει. Αυτό σημαίνει οτι αυτή 
την στιγμή έχει ξεκινήσει η καταγραφή ήχου. Για να σταματήσετε την καταγραφή ήχου, πατάτε μια 
φορά το κουμπί και θα σας επιστρέψει σε λειτουργία αναμονής.

Ανιχνευτής κίνησης

4. Απο λειτουργία αναμονής, πατάτε τέσσερις φορές γρήγορα το κουμπί και θα ξεκινήσει να 
αναβοσβήνει το πράσινο λαμπάκι. Αυτό σημαίνει οτι ο ανιχνευτής κίνησης είναι ενεργοποιημένος.

Εάν θέλετε να σταματήσετε τον ανιχνευτή κίνησης, πατάτε μια φορά το κουμπί και θα ανάψει 
μόνιμα το πράσινο λαμπάκι. Εάν θέλετε να τον ενεργοποιήσετε ξανά, πατάτε το κουμπί και το 
πράσινο λαμπάκι θα αρχίσει να αναβοσβήνει ξανά.

Εάν θέλετε να βγείτε απο την λειτουργία ανίχνευσης κίνησης, πατάτε 4 φορές γρήγορα το κουμπί 
και θα μεταβείτε σε λειτουργία αναμονής. Θα το καταλάβετε μόλις ανάψει μόνιμα το μπλέ λαμπάκι.

Προβολή καταγραφών

5. Για να δείτε τις καταγραφές σας, ξεβιδώστε το στυλό στην μέση, συνδέστε το στο USB του 
υπολογιστή σας και η συσκεύη θα αναγνωριστεί αυτόματα απο το λειτουργικό σύστημα του 
υπολογιστή σας, σαν φορητή μνήμη.

Απο εκεί θα δείτε τους φακέλους που έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστά για βίντεο, φωτογραφίες και 
καταγραφή ήχου. Μπορείτε να απαράγετε τα αρχεία σας, να τα μεταφέρετε και διαγράψετε. Έπειτα 
φορτίζετε την συσκεύη σας και είναι έτοιμη για χρήση.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 
Προς το προϊόν "SuperHD στυλό με κρυφή κάμερα 1296Р" 
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