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ΟΔΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
Προσοχή: κατά την χρήση της κάμερας πρέπει να τηρείτε την εθνική νομοθεσία 
σχετικά με την καταγραφή εικόνων και ήχων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. Η μη 
τήρηση της νομοθεσία σας καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους και μπορεί να επιφέρει 
όλες τις ποινές που προβλέπει ο νόμος.   
 
Περιγραφή Λειτουργικών μερών 

 
 
Σημαντικές σημειώσεις 
 
Προσοχή Η συσκευή δεν λειτουργεί σαν αναπτήρας. 
 
Προσοχή Μην πιέζετε υπερβολικά το κουμπί ενεργοποίησης (απομίμηση κουμπιού 
ανάματος αναπτήρα) σε περίπτωση σπασίματος-καταστροφής του η συσκευή δεν 
καλύπτεται από εγγύηση. 

Κουμπί ενεργοποίησης, λειτουργίας. 

Προσοχή μην το πιέζετε υπερβολικά* 

Φακός κάμερας 

Ακροδέκτης USB για 

σύνδεση με υπολογιστή 
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Για να αποκαλυφθεί ο ακροδέκτης σύνδεσης USB τραβήξτε μαλακά το πάνω μέρος 
της απομίμησης του αναπτήρα. 
 
Βασικές λειτουργίες 
1) Ενεργοποίηση: αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πιέστε μαλακά και 
παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης. Το ενδεικτικό θα ανάψει για 2 
δευτερόλεπτα και θα σβήσει δείχνοντας πως η συσκευή έχει μπει σε λειτουργία 
εγγραφής με ενεργοποίηση φωνής. Προσοχή αν δεν υπάρχει μνήμη στην συσκευή το 
ενδεικτικό θα αναβοσβήνει. 
2) Όταν η στάθμη ήχου φτάσει τα 65dB θα ενεργοποιείται η εγγραφή για 3 λεπτά 
και στην συνέχεια η συσκευή θα περνά πάλι σε λειτουργία ενεργοποίησης μέσω 
φωνής. Αν συνεχίσει να υπάρχει θόρυβος η λειτουργία εγγραφής θα συνεχιστεί για 
άλλα 3 λεπτά κ.ο.κ. 
3) Αν ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία ενεργοποίησης εγγραφής μέσω φωνής 
(θορύβου) πιέσετε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης, η συσκευή θα αποθηκεύσει το 
αρχείο στην μνήμης της και θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Αν δεν κάνετε καμία 
άλλη ενέργεια για 2 λεπτά θα σβήσει. 
4) Λήψη φωτογραφίας, ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής πιέστε 
σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης για να πάρετε μια φωτογραφία, το αρχείο θα 
αποθηκευτεί σε μορφή jpeg. 
5) Λήψη βίντεο: Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής πιέστε 
παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί ενεργοποίησης. Το ενδεικτικό θα 
αναβοσβήνει και η συσκευή θα καταγράφει εικόνα. Πιέζοντας σύντομα τα κουμπί η 
εγγραφή θα σταματήσει και θα αποθηκευτεί το αρχείο κινούμενη εικόνας σε μορφή 
AVI. Το ενδεικτικό θα σβήσει. 
6) Απενεργοποίηση της συσκευής: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί 
ενεργοποίηση για 4 δευτερόλεπτα η συσκευή θα σβήσει αφού προηγουμένως 
αποθηκευτούν τα αρχεία. 
7) Αν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί το ενδεικτικό θα αναβοσβήνει για 2 
δευτερόλεπτα και θα σβήνει η συσκευή δεν θα λειτουργεί. 
8) Για να φορτιστεί η συσκευή συνδέσετε την σε έναν ακροδέκτη USB. Κατά την 
διάρκεια της φόρτισης το ενδεικτικό θα είναι αναμμένο. 
9) Αν η κάρτα μνήμης είναι πλήρης το ενδεικτικό θα ανάβει παρατεταμένα και 
στην συνέχεια θα σβήνει. Για να λειτουργήσει η συσκευή κανονικά θα πρέπει να 
σβήσετε κάποια αρχεία από την μνήμη της. 
 
Σύνδεση με υπολογιστή 
 
Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη μπορεί να συνδεθεί με μια θύρα USB 
υπολογιστή. Μέσω της θύρας μπορεί να γίνει η φόρτιση ενώ μπορείτε  να κατεβάσετε 
τα αρχεία εικόνας στον σκληρό δίσκο ή να τα διαχειριστείτε. Η συσκευή είναι συμβατή 
με Windows Vista και XP. 
 
Καθορισμός ώρας  
Σε επεξεργαστή κειμένου Wordpad δημιουργήσετε ένα αρχείο κειμένου με την 
ονομασία ΤΙΜΕ.ΤΧΤ σε αυτό αποθηκεύστε τα στοιχεία ώρας ημερομηνίας με την 
μορφή ΈΤΟΣ  ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΛΕΠΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ για 
παράδειγμα 2014.04.22 11:20:30. Σώστε το αρχείο και αντιγράψτε το στην μνήμη της 
συσκευής, ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Σε όλες τις κατοπινές εγγραφές 
θα εμφανίζεται η νέα ημερομηνία. 


