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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση της κάμερας  πρέπει να τηρείτε την εθνική νομοθεσία για την 
εγγραφή ήχων και εικόνων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους. Η μη τήρηση της νομοθεσίας 
σας καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους και μπορεί να επιφέρει όλες τις συνέπειες που 
προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
 Το κόκκινο  ενδεικτικό (3)  δηλώνει πως η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.  
Το μπλε ενδεικτικό (2) δηλώνει τη λειτουργία εγγραφής  εικόνας. 
Το κίτρινο ενδεικτικό (4) δηλώνει την λειτουργία εγγραφής ήχου. 
 
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΟΥΜΠΙΑ 
Ο διακόπτης POWER (5) ενεργοποιεί-απενεργοποιεί την συσκευή. Σύρτε τον στη θέση ΟΝ 
για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.  
Ο διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας (10) έχει τις ενδείξεις AUDIO και VIDEO στην 
θέση AUDIO  επιλέγετε μόνο λήψη ήχου  ενώ στη θέση VIDEO επιλέγετε εγγραφή  εικόνας. 
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Πιέζοντας το κουμπί  (1) για να ξεκινήσει – σταματήσει η εγγραφή. 
 
Υποδοχή μνήμης 
Η κάρτα μνήμης (τύπου micro SD) εισάγεται στην υποδοχή (6). 
 
USB 
H θύρα χρησιμοποιείται για την σύνδεση της συσκευής με τον φορτιστή της ή για μεταφορά 
αρχείων σε υπολογιστή. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΡΗ 
Το μικρόφωνο της συσκευής (9) χρησιμοποιείται για την λήψη ηχητικών σημάτων. 
Ο φακός (8) χρησιμοποιείται για την λήψη εικόνων. 
 
 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΟΝ OFF)  
Βάλτε τον διακόπτη στη θέση ΟΝ για να ε ενεργοποιηθεί η συσκευή. Πιέστε το κουμπί (1) 
για  ένα δευτερόλεπτο προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία Ανάλογα με τον τρόπο 
λειτουργίας που έχετε επιλέξει η συσκευή θα γράφει εικόνα ή ήχο. Αν πιέσετε το κουμπί 
παρατεταμένα (4 δευτερόλεπτα) η συσκευή θα παύσει και το τρέχον αρχείο θα σωθεί 
αυτόματα. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ –ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
Επιλέξτε τρόπο λειτουργίας σε λειτουργία VIDEO .  Αν το ενδεικτικό ανάβει (ή αναβοσβήνει) 
σε μπλε χρώμα αυτό σημαίνει πως η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία λήψης κινούμενης 
εικόνας, πιέστε για 2 δευτερόλεπτα τον διακόπτη για εξέλθει η συσκευή από την λειτουργία 
λήψης κινούμενης εικόνας. 
Πιέζοντας το κουμπί (1) για 2 δευτερόλεπτα η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία λήψης 
κινούμενης εικόνας. Αν το μπλε ενδεικτικό αναβοσβήνει η συσκευή γράφει εικόνα αν το 
μπλε ενδεικτικό είναι σταθερά αναμμένο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Η εγγραφή 
ενεργοποιείται-απενεργοποιείται πιέζοντας στιγμιαία το κουμπί. 
Για να πάρετε μια φωτογραφία ενώ το μπλε  ενδεικτικό είναι σταθερά αναμμένο πιέστε 
στιγμιαία το κουμπί . Το κίτρινο ενδεικτικό ανάβει στιγμιαία εωσότου αποθηκευτεί η 
φωτογραφία .  
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ 
Όταν έχετε επιλέξει τρόπο λειτουργίας AUDIO το πορτοκαλί και το μπλε ενδεικτικό είναι 
αναμμένα ταυτόχρονα. Όταν η εγγραφή είναι ενεργοποιημένη το μπλε ενδεικτικό είναι 
σταθερά αναμμένο και το κίτρινο αναβοσβήνει. Η εγγραφή ήχου ξεκινά και σταματά 
πιέζοντας το κουμπί (1). 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω της θύρας USB μόνο για την μεταφορά 
αρχείων. Η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη προκειμένου να την συνδέσετε με 
υπολογιστή. Μετά την σύνδεση η συσκευή θα αναγνωριστεί (το χρονικό διάστημα για να 
αναγνωριστεί η συσκευή εξαρτάται από το είδος του υπολογιστή).  Τα αρχεία είναι 
αποθηκευμένα στο φάκελο :\_REC\100MEDIA. 
Κατά την διάρκεια μεταφοράς των αρχείων το κίτρινο ενδεικτικό της συσκευής θα 
αναβοσβήνει.  
Τα αρχεία στην μνήμη της συσκευής είναι αποθηκευμένα στο φάκελο .  Προσοχή για να 
αποσυνδέσετε το USB κάνετε  πρώτα ασφαλή κατάργηση συσκευής. 
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ΕΝΔΕΙΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ 
Προκειμένου να εμφανίζονται πληροφορίες χρόνου  και  ώρας στα εγγραφόμενα αρχεία 
κάνετε την παρακάτω διαδικασία: 
Συνδέσετε την συσκευή απενεργοποιημένη με την θύρα USB του υπολογιστή. 
Όταν εμφανιστεί η συσκευή σαν αφαιρούμενο αποθηκευτικό μέσο κάνετε κλικ στο 
εικονίδιο για να ανοίξει. Κάντε δεξί κλικ στο κενό χώρο του φακέλου. Από το αναδυόμενο 
παράθυρο επιλέξτε Δημιουργία Νέου Έγγραφου Κειμένου. Ονομάστε το αρχείο time και 
δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να είναι αρχείο απλού κειμένου (*.txt). 
Μέσα στο αρχείο που δημιουργήσατε γράψτε τις τρέχουσες πληροφορίες  χρόνου και ώρας 
σύμφωνα με το παρακάτω μορφή  
 
ΕΤΟΣ.ΜΗΝΑΣ.ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.ΛΕΠΤΑ.ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ Υ   
παράδειγμα 2009.01.01 12.01.01Υ 
Αν θέλετε να μην εμφανίζεται η πληροφορία ώρας αντί για Υ γράφεται Ν. 
Σώστε το αρχείο μέσα στη μνήμη της συσκευής. 
 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Αν το μπλε και κίτρινο ενδεικτικό αναβοσβήνουν εναλλασσόμενα κάθε 5 δευτερόλεπτα είτε 
έχει εξαντληθεί η μνήμη της συσκευής  είτε η μπαταρία έχει εκφορτιστεί. 
Στην πρώτη περίπτωση συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή αντιγράψτε σημαντικό όγκος 
των αρχείων εικόνας και στην συνέχεια διαγράψτε τα από την μνήμη της συσκευής. 
Στην δεύτερη περίπτωση συνδέσετε τη συσκευή με το τροφοδοτικό της προκειμένου να 
φορτιστεί πλήρως 


