
Χαρακτηριστικά
- Υψηλής ευκρίνειας Full-HD 1080p εικόνες.
- Δυνατότητα φόρτισης κινητού και καταγραφής ταυτόχρονα.
- Υψηλής ευκρίνειας HD καταγραφή υπό κατάλληλο φωτισμό.
- Διαστάσεις βίντεο : 1920x1080p.
- Υποστηρίζει μέχρι και 32gigabyte κάρτα μνήμης.

Λειτουργία συνεχής καταγραφής και λειτουργία εντοπισμού κίνησης:
1. Λειτουργία καταγραφής : Γυρίστε τον μικρό διακόπτη στο πίσω μέρος 
της κάμερας) στην επιλογή "L". Αυτό θα θέσει την κάμερα σας στην 
λειτουργία της συνεχής καταγραφής. Αφού την συνδέσετε στην πρίζα, η 
φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήσει 3 φορές με κόκκινο χρώμα και θα 
ξεκινήσει η καταγραφή του βίντεο. Το βίντεο καταγράφεται σε μικρά 
κλιπ των 5 λεπτών το καθένα.
2. Λειτουργία εντοπισμού κίνησης : Γυρίστε τον μικρό διακόπτη στο 
πίσω μέρος της κάμερας) στην επιλογή "M". Αυτό θα θέσει την κάμερά 
σας στην λειτουργία εντοπισμού κίνησης. Αφού την συνδέσετε στην 
πρίζα, η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήσει 3 φορές με μπλε χρώμα 
και θα ξεκινήσει η καταγραφή του βίντεο όποτε η κάμερα εντοπίζει 
κίνηση. Το βίντεο καταγράφεται σε μικρά κλιπ των 5 λεπτών το καθένα.
3. Και στις δύο λειτουργίες, όταν ο φορτιστής σας έχει ξεπεράσει τον 
διαθέσιμο χώρο στην κάρτα SD τότε θα αρχίσει να σβήνει τις πιο παλιές 
καταγραφές και να γράφει στην θέση τους.

Τοποθέτηση/αλλαγή κάρτας SD
- Η τοποθέτηση/αλλαγή της κάρτας γίνεται πολύ εύκολα, από την θύρα 
στο πίσω μέρος της κάμερας.

Σύνδεση στο ρεύμα και επαναφορά
- Αν η LED ένδειξη της κάμερας παραμένει συνεχόμενα φωτεινή, αυτό 
είναι ένα δείγμα ότι πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση.
- Για να κάνετε επανεκκίνηση πατήστε το κρυφό κουμπί ανάμεσα στα 
γράμματα "L" και "M" με ένα αιχμηρό αντικείμενο.
- Όταν αφαιρείτε την κάμερα από την πρίζα η κάμερα θα σταματήσει 
αυτόματα την καταγραφή και θα αποθηκεύσει το υπάρχων βίντεο στην 
μνήμη.



Ρύθμιση ώρας και σύνδεση σε υπολογιστή

1. Ρύθμιση ώρας.
- Αφού έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης και έχετε συνδέσει 
τουλάχιστον μια φορά την κάμερα στην πρίζα, αφαιρείτε την κάμερα από
την παροχή ρεύματος και την συνδέετε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
σας μέσω της θύρας USB που διαθέτει μπροστά. Ψάξτε στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για την κάμερα σας που θα φαίνεται σαν να
είναι μονάδα εξωτερικής αποθήκευσης USB. Εκεί θα βρείτε ένα αρχείο 
με όνομα time.txt. Αφού το ανοίξετε θα τροποποιήσετε την ημερομηνία 
που αναγράφει κρατώντας το ίδιο ακριβώς μοτίβο.
- Δηλαδή : Αν το αρχείο αναγράφει 
χρονολογία,παύλα,μήνας,παύλα,ημέρα,κενό,ώρα,άνω και κάτω 
τελεία,λεπτά, άνω και κάτω τελεία,δευτερόλεπτα,κενό
τότε εσείς θα πειράξετε τον αριθμό της χρονολογίας (4 ψηφία), τον 
μήνα (2 ψηφία) κλπ χωρίς να αλλάξετε το μοτίβο του αρχείου (π.χ. να 
αφαιρέσετε κάποια παύλα ή να σβήσετε κάποιο κενό). Η ώρα γράφετε 
σε ψηφιακή μορφή και οι μήνες και οι ημέρες πρέπει να διατηρούν τον 
αριθμό των ψηφίων τους π.χ. ο μήνας Φεβρουάριος δεν γράφετε ως 2 
αλλά ως 02. Παράδειγμα : 2020-08-02 14:12:00
- Την επόμενη φορά που θα συνδέσετε την κάμερα στον υπολογιστή σας 
θα βρείτε το αρχείο με μια ημερομηνία διαφορετική από αυτή που 
θέσατε. Η ημερομηνία που θέσατε έχει καταγραφεί στην μνήμη της 
κάμερας και η ημερομηνία στο αρχείο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την 
ημερομηνία που η κάμερα καταγράφει πλέον. Πειράξτε το αρχείο μόνο 
αν θέλετε να ξαναλλάξετε την ημερομηνία όπου και θα ακολουθήσετε 
την προηγούμενη διαδικασία.

2. Λοιπές οδηγίες για χρήση με Η/Υ.
- Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα μη αναγνώρισης της κάμερας από τον 
υπολογιστή, αποσυνδέστε την και ξανασυνδέστε την με χρονική διαφορά
30δευτερολέπτων κάθε φορά, μέχρι να αναγνωριστεί από την Η/Υ.
- Τα αρχεία βιντεό σας βρίσκονται στον φάκελο VIDEO.
- Για την καλύτερη αναπαραγωγή των βίντεο χρησιμοποιείστε το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής VLC ή κάντε δεξί κλίκ και άνοιγμα με Google 
Chrome.
- Όποτε αφαιρείτε την κάμερα από την υπολογιστή σας φροντίστε να 
κάνετε "ασφαλή εξαγωγή" (δεξί κλίκ στον δίσκο > "εξαγωγή").



Τεχνικά χαρακτηριστικά :
- Τύπος βίντεο : AVI, MOV.
- Εικόνα βίντεο : M-JPEG.
- Ανάλυση : 1920χ1080p.
- Καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) : 30.
- Αναλογία βίντεο : 16:9.
- Αναγνώριση κίνησης : Ναί.
- Μπαταρία : ενσωματωμένη.
- Χωριτικότητα μπαταρίας : 80mAh.
- Τρόπος καταγραφής : κυκλική καταγραφή (τα παλιά σβήνονται όταν ο χώρος 
έχει γεμίσει).
- Voltage : DC-5V.
- Όριο χωρητικότητας κάρτας μνήμης : 32Gigabyte.
- Τύπος USB : USB 2.0.
- Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα : 
Windows(me/2000/XP/2003/Vista/7/8/10), MacOS, Linux.

ΠΡΟΣΟΧΉ ! :
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ("κάμερα" ή "έξυπνο φορτιστή" καθώς

και όλο τον εξοπλισμό που συνοδεύεται μαζί) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ
ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Θερμοκρασία λειτουργίας : Θερμοκρασία δωματίου. Η κάμερα ίσως να μην 
λειτουργήσει σωστά σε θερμοκρασίας μεγαλύτερες του ανθρώπινου σώματος.
Υγρασία : Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χώρους με υπερβολική υγρασία ή 
σε χώρους με κίνδυνο να βραχεί. Η κάμερα δεν είναι αδιάβροχη.
Έκθεση σε ήλιο : Προσπαθήστε να μην χρησιμοποιείτε την κάμερα κάτω από 
ακραίες καταστάσεις ηλιακής ακτινοβολίας.
Σκόνη : Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε υπερβολικά σκονισμένα 
περιβάλλοντα.

Ανακύκλωση : Παρακαλούμε πετάξτε την κάμερα στην ανακύκλωση 
συσκευασιών και όχι στους κανονικούς κάδους. Μην κάψετε τη κάμερα.


