
1 - Εισαγωγή.
Η συσκευή πρόκειται για μια mini κάμερα με εύκολη χρήση και δυνατότητα 
εγγραφής σε υψηλή ανάλυση. Είναι μικρή και εύκολη στο να μεταφερθεί.

2 - Οδηγίες χρήσης.

- 1. Φόρτιση
--- Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου.
--- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά, 
παρακαλούμε πρώτα να την φορτίσετε.
--- Μπορείτε να φορτίσετε την συσκευή με δύο τρόπους : 
--- Α) Σύνδεση στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB
--- B) Σύνδεση σε αντάπτορα-φορτιστή USB.

- 2. Καταγραφή βίντεο
--- Πατήστε τον διακόπτη Power στην δεξιά (από το πίσω μέρος της 
συσκευής) πλευρά. Στην πάνω πλευρά θα ανάψει ένα μπλέ φωτάκι.
--- Στην συνέχεια, πατήστε πρίν προς τα μέσα το λευκό κουμπί στο πάνω 
μέρος της συσκευής με τρόπου που αισθάνεστε ότι έκανε "κλίκ".
--- Όσο η συσκευή καταγράφει ένα κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήνει. 
Ξαναπατήστε το λευκό κουμπί επάνω για να σταματήσετε την εγγραφή.
--- Για να κλείσετε την συσκευή κρατήστε πατημένο το κουμπί Power στην 
δεξιά (από το πίσω μέρος της συσκευής) πλευρά.

--- Το μέγιστο όριο κάρτας μνήμης που μπορεί να υποστηρίξει η συσκευή 
είναι 16 Gigabyte.
--- Μην πατάτε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Power για να κλείσετε την 
συσκευή, η καταγραφή του βίντεο στην μνήμη μπορεί να διαρκέσει μερικά 
δευτερόλεπτα και η συσκευή σας μπορεί να μην κλείνει για αυτόν τον λόγο.
--- Για την καλύτερη λήψη βίντεο, παρακαλούμε κρατήστε απόσταση μεταξύ
του φακού και του αντικείμενου που θέλετε να καταγράψετε, περίπου 50 
εκκατοστά.

- 3. Ρύθμιση ώρας
--- Αφού έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης και έχετε ενεργοποιήσει την 
συσκευή τουλάχιστον μια φορά, τότε την συνδέετε μέσω καλωδίου USB 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Ψάξτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
σας για την καμερά 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,κενά



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 πρηγούμενη 
διαδικασία.

- 4. 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 υπολογιστής σας φροντίστε να 
κάνετε "ασφαλή εξαγωγή" (δεξί κλίκ στον δίσκο > "εξαγωγή").

- 5. Λειτουργία σαν κάμερα Η/Υ.
--- Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και σαν κάμερα Η/Υ. Οι drivers για 
αυτή την λειτουργία εγκαθιστώνται αυτόματα την πρώτη φορά που την 
συνδέετε στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να την χρησιμοποιείσετε σε 
προγράμματα κλήσεων από τον υπολογιστή κ.α.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Τύπος βίντεο : AVI/MOV
- Εικόνα βίντεο : M-JPEG.
- Ανάλυση : 720χ480p.
- Καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) : 30 (-/+1).
- Αναλογία βίντεο : 4:3.
- Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα : 
Windows(me/2000/XP/2003/Vista/7/8/10), MacOS, Linux.
- Voltage : DC-5V.
- Τύπος σύνδεσης : USB.
- Διάρκεια μπαταρίας : 2 ώρες.

ΠΡΟΣΟΧΉ ! :



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ("κάμερα" καθώς και όλο τον εξοπλισμό
που συνοδεύεται μαζί) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Χρησιμοποιείστε την συσκευή υπό φυσιολογικές συνθήκες φωτισμού, 
υγρασίας και σκόνης.

Παρακαλούμε πετάξτε την συσκευή στην ανακύκλωση συσκευών και όχι σε
κανονικό κάδο. Μην κάψετε την συσκευή.


