
Mini DVR MDS 800 
 
Οδηγίες χρήσης  
 
 
Η κάμερα καταγραφικό, τύπου στυλό, MDS 800 είναι μια πρωτότυπη συσκευή 
που μπορεί να λειτουργεί τόσο σαν απλό στυλό όσο και σαν καταγραφικό 
DVR. 
 
Περιγραφή λειτουργικών μερών της συσκευής 
 

 
 
1 Κουμπί ενεργοποίησης – απενεργοποίησης λειτουργίας και εγγραφής 
2 Κάμερα 
3 Σχισμή μικροφώνου 
4 Ενδεικτικό led 
5 Οπή κουμπιού reset 
6. Ακροδέκτης USB 
7. Μύτη στυλό 
 
1. Για να ξεκινήσει μια εγγραφή 
 
Πιέστε για λίγο το διακόπτη στη κορυφή του στυλό (1). Το ενδεικτικό led θα 
φωτοβολεί σε κίτρινο χρώμα για όσο διάστημα διαρκεί η προετοιμασία του 
καταγραφικού. Μετά από 20 περίπου δευτερόλεπτα το ενδεικτικό θα 
φωτοβολεί σε μπλε χρώμα και το καταγραφικό θα ξεκινήσει την καταγραφή. 
 
Σημείωση: H διάρκεια προετοιμασίας της κάμερας είναι αρκετά 
δευτερόλεπτα. Για αυτό το διάστημα μην πατήσετε ξανά το κουμπί (1) και μην 
επιχειρήσετε να συνδέσετε τη κάμερα με κάποιο υπολογιστή. 
 
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λήψης φροντίστε ο φακός της κάμερας (2) να 
είναι στραμμένoς προς το σημείο που θέλετε να καταγράψετε. Φροντίστε 
επίσης να υπάρχουν ικανοποιητικές συνθήκες φωτισμού. 
 
Σημείωση: H απόσταση από το αντικείμενο που θέλετε να καταγράψετε 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 cm. 
 



2. Για να σταματήσετε την εγγραφή 
 
Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση εγγραφής το ενδεικτικό led φωτοβολεί σε 
μπλε χρώμα. Πιέστε μια φορά το κουμπί (1) για να σταματήσει η εγγραφή. 
Μετά από αρκετά δευτερόλεπτα το ενδεικτικό led θα αλλάξει χρώμα από μπλε 
σε κίτρινο. Η εγγραφή έχει σταματήσει. Μετά από 1 λεπτό το καταγραφικό θα 
σβήσει αυτόματα.  
 
Αν θέλετε να σβήσετε χειροκίνητα το καταγραφικό πιέστε το διακόπτη (1) για 
αρκετά δευτερόλεπτα. Αφήστε το κουμπί μόλις σβήσει το ενδεικτικό. 
 
Για να συνεχίσετε μια εγγραφή ενώ το MDS 800 είναι σε κατάσταση αναμονής 
(το ενδεικτικό φωτοβολεί σε κίτρινο χρώμα) πιέστε μια φορά το κουμπί (1). 
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το ενδεικτικό θα αλλάξει χρώμα και θα 
φωτοβολεί μπλε. Η εγγραφή έχει ξεκινήσει. 
 
3.Σύνδεση με υπολογιστή 
 
Προσοχή η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή μόνο όταν είναι 
σβηστή ή το ενδεικτικό φωτοβολεί σε κίτρινο χρώμα (κατάσταση αναμονής). 
Ποτέ μην συνδέετε τη συσκευή με τον υπολογιστή ενώ το ενδεικτικό 
φωτοβολεί σε μπλέ χρώμα. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των αρχείων που 
υπάρχουν στη μνήμη της συσκευής καθώς και κίνδυνος να προκληθεί μόνιμη 
δυσλειτουργία.  
Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί στη συσκευή βρίσκονται στο φάκελο 
Movie/Record. 
 
Σημείωση: Για τη σωστή ανάγνωση των αρχείων από τον υπολογιστή πρέπει 
να έχει εγκατασταθεί το λογισμικό που υπάρχει στο CD που συνοδεύει τη 
συσκευή. 
 
4. Φόρτιση 
 
Το στυλό Mini DVR μπορεί να φορτιστεί είτε μέσω του φορτιστή που το 
συνοδεύει είτε μέσω μιας θύρας USB. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης το 
ενδεικτικό αναβοσβήνει σε κίτρινο χρώμα. Όταν έχει φορτιστεί πλήρως το 
ενδεικτικό φωτοβολεί μόνιμα. 
 
Σημείωση: H επαναφορτιζόμενη μπαταρία της συσκευής είναι λιθίου η οποία 
δεν χαρακτηρίζεται από φαινόμενο μνήμης. Για αυτό μπορείτε να φορτίσετε τη 
συσκευή οποιαδήποτε στιγμή. Παρόλα αυτά καλό είναι την πρώτη φορά που 
θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή να αφήσετε τη μπαταρία να εκφορτιστεί 
πλήρως και στη συνέχεια να την φορτίσετε πλήρως. 
 
∆υσλειτουργία της συσκευής 
 
Σε περίπτωση που το MDS 800 δυσλειτουργεί δοκιμάστε να κάνετε RESET 
πιέζοντας το κουμπί (5) με ένα μη μεταλλικό αντικείμενο με πολύ λεπτή μύτη. 


