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MDVR-500 
 

Μινι καταγραφικό εικόνας µε ενσωµατωµένη οθόνη 
2,4’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οδηγίες χρήσης 
 
Προσοχή 
 
Η µπαταρία που συνοδεύει την συσκευή είναι επαναφορτιζόµενη. Η µπαταρία 
πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν την πρώτη λειτουργία της συσκευής ώστε 
να αποκτήσει την µέγιστη χωρητικότητα της. Η αρχική διάρκεια φόρτισης είναι 
12 ώρες. 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Λειτουργίες βασικών κουµπιών 
 
1. Πιέστε το κουµπί POWER για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. 
Ο τρόπος λειτουργίας που έχει επιλεχθεί από το εργοστάσιο (αρχική ρύθµιση) 
είναι η εγγραφή σήµατος βίντεο. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργία πιέζοντας ΟΚ 
ξεκινά η εγγραφή και πιέζοντας ξανά ΟΚ σταµατά η εγγραφή και σώζεται το 
αρχείο εικόνας. 
2. Πιέζοντας διαδοχικά το κουµπί MODE επιλέγετε µεταξύ των ακόλουθων  
3. λειτουργιών: λήψη φωτογραφιών, εγγραφή ήχου, αναπαραγωγή αρχείων 
και εγγραφή βίντεο. 
4. Ενώ η λειτουργία εγγραφής είναι σταµατηµένη πιέστε παρατεταµένα (για 
3 δευτερόλεπτα) το κουµπί POWER για να σβήσει η συσκευή. 
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Οι βασικές λειτουργίες των κουµπιών φαίνονται ακολούθως: 
POWER   ενεργοποίηση απενεργοποίηση της συσκευής 
OK            επιβεβαίωση εντολής έναρξη παύση εγγραφής 
UP  ▲         Κίνηση του κέρσορα προς τα πάνω / ψηφιακό ζούµ Χ1/Χ2/Χ3/Χ4 
DOWN  ▼  Κίνηση του κέρσορα προς τα κάνω / ψηφιακό ζούµ -Χ1/-Χ2/-Χ3/-
Χ4 
MODE Επιλογή τρόπου λειτουργίας (Photo/video/Audio/Playback) 
MENU  Μενού  επιλογή λειτουργιών /ρυθµίσεων 
 
Ρυθµίσεις συστήµατος / λειτουργία video 
Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη πιέστε το κουµπί MΕNU πλοηγηθείτε 
στις επιλογές του µενού µε τα ▲ και ▼ . Επιβεβαιώστε την κάθε επιλογή σας 
πιέζοντας ΟΚ. 
Οι επιλογές του µενού είναι  
Video Format (ανάλυση σήµατος βίντεο) : 1280 x 720 , 840 x 480, 640 x 480. 
Time Stamp (εµφάνιση χρονικών πληροφοριών στην εικόνα) :  On / Off 
Motion Detection (λειτουργία ανίχνευσης κίνησης): Αν υπάρξει επαρκής 
µεταβολή στην εικόνα ενεργοποιείται η εγγραφή. 
Cycle shooting: On/ Off Καθορισµός της χρονικής διάρκειας του κάθε 
σωζόµενου αρχείου. 
Sound (ενεργοποίηση-απενεργοποίηση ήχου): On / Off  
Power Of Delay (καθυστέρηση σβησίµατος της συσκευής):  10min/20min 
 
 
Ρυθµίσεις συστήµατος / λειτουργία photo 
 
Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη (σε λειτουργία photo/λήψη 
φωτογραφιών) πιέστε το κουµπί MΕNU πλοηγηθείτε στις επιλογές του µενού 
µε τα ▲ και ▼ . Επιβεβαιώστε την κάθε επιλογή σας πιέζοντας ΟΚ. 
 
Photo size (ανάλυση φωτογραφιών): 2592 x 1944 / 2048 x 1536/ 1600x1200/ 
1280 x 1024 
Photo Quality (ποιότητα φωτογραφιών): very Good/ Good/ Normal 
Photo mode (τρόπος αυτόµατης λήψης) : 2sec/10sec 
Exposure (χρόνος έκθεσης):  
Date Stamp  (εµφάνιση χρονικών πληροφοριών στην εικόνα: On/Off 
 
Ρυθµίσεις συστήµατος / λειτουργία playback (αναπαραγωγή αρχείων) 
Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη (σε λειτουργία playback /αναπαραγωγή 
αρχείων) πιέστε το κουµπί MΕNU πλοηγηθείτε στις επιλογές του µενού µε τα 
▲ και ▼ .Επιβεβαιώστε την κάθε επιλογή σας πιέζοντας ΟΚ. 
 
File Locking (Κλείδωµα αρχείων): Lock/Unlock single/ Lock all/ Unlock all 
File Deletion(∆ιαγραφή αρχείων): Delete single /Delete All 
Slideshow (διαδοχική προβολή εικόνων): Start /2s Int/cycle/yes 
Voice memo (µηνύµατα ηχητικής υπενθύµισης): Add/ Delete 
Setting as theme power up (επιλογή εικόνας ως φόντου): Yes/No 
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Ρυθµίσεις συστήµατος / λειτουργίες system (συστήµατος) 
 
Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη (σε λειτουργία video /εγγραφή βίντεο) 
πιέστε το κουµπί MΕNU πλοηγηθείτε στις επιλογές του µενού µε τα ▲ και ▼ 
.Επιβεβαιώστε την κάθε επιλογή σας πιέζοντας ΟΚ. 
Sound Setting (Ρυθµίσεις ήχου):  
Shutter Sound (ήχος κλείστρου): On /Off 
Power On Sound (ήχος κατά την διάρκεια της ενεργοποίησης):  
Volume (ηχητική ένταση): 
Power frequency (συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου): 50 / 60 Hz 
Auto Power Off (αυτόµατη σβέση της συσκευής):  
Screen Saver (ενεργοποίηση screen saver): On / Off 
Date And Time Setting (Ρύθµιση ώρας και ηµεροµηνίας): Month/Date/Year  
Language(Γλώσσα απεικόνισης µενού): 
TV System (τηλεοπτικό σύστηµα): Pal/NTSC 
Them Power Up Image (εικόνα κατά την έναρξη): 
Formatting (φορµά µνήµης-προσοχή θα διαγραφούν όλα τα αρχεία):  
Reset To Default (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων): Yes / No 
Version Information (Πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικό της συσκευής): 
 
Λειτουργία 
 
Λήψη Βίντεο 
Πιέστε το κουµπί ON/OFF για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. 
Ένα κόκκινο εικονίδιο µε κάµερα θα εµφανιστεί στην οθόνη. 
Πιέστε το ΟΚ για να ξεκινήσει η εγγραφή. 
Κατά την διάρκεια της εγγραφής ένα αρχείο θα δηµιουργείται κάθε 2 λεπτά. 
Όταν η µνήµη της συσκευής γεµίσει τα νεότερα αρχεία θα αρχίσουν να 
γράφονται σβήνοντας τα παλαιότερα. 
 
Εγγραφή κατά την διάρκεια της φόρτισης 
Ενώ η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε τον φορτιστή της ή µε µια θύρα USB 
µπορείτε ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία να γράφεται κανονικά 
βίντεο σήµα. 
 
Αναπαραγωγή αρχείων 
Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία Playback (αναπαραγωγής) µπορείτε να 
επιλέξετε ένα αρχείο χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ και ▼  
Πιέστε το κουµπί ΟΚ για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή το αρχείου. 
Πιέστε το κουµπί ▼ για να σταµατήσει η αναπαραγωγή του αρχείου. 
 
Λειτουργία σαν κάµερα PC 
Συνδέστε την συσκευή µε µια θύρα USB του υπολογιστή. 
Πιέστε το κουµπί ▼ για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας: 
MSDC: H συσκευή εµφανίζεται σαν εξωτερικός σκληρός δίσκος 
PC Cam: H συσκευή λειτουργεί σαν WEB cam 
Recording Mode: Πιέστε ΟΚ για να ξεκινήσει η λειτουργία εγγραφής. 
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Σύνδεση µε τηλεόραση 
Μέσω της εξόδου TV OUT η συσκευή µπορεί να συνδεθεί (µε το καλώδιο που 
υπάρχει στην συσκευασία της) µε µια είσοδο video composite και τις 
αντίστοιχες εισόδου ήχου µιας τηλεόρασης. 
 


