
 

1 

MDS_765_rev_1 

www.tele.gr 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ 
 
ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΕ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ 

 

MDS 765 
 
 
 
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.   

 
 

Ρυθμίσεις ώρας  
 Πιέζοντας το κουμπί SET διαδοχικά μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες λειτουργίες 
Ρυθμίσεις Ώρας-Ρυθμίσεις ξυπνητηριού-ρύθμισης ώρας ξυπνητηριού 
 

 Πιέζοντας το κουμπί HR (ενώ έχετε επιλέξει ρύθμιση ώρας) καθορίζετε  την τρέχουσα 
ώρας και πιέζοντας το κουμπί ΜΙΝ τα τρέχοντα λεπτά της ώρας. 
 

 Πιέζοντας το κουμπί HR (ενώ έχετε επιλέξει ρύθμιση ώρας αφύπνισης το σύμβολο  θα 
εμφανίζεται στην οθόνη) καθορίζετε την ώρα που θα ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι  και 
πιέζοντας το κουμπί ΜΙΝ τα λεπτά της ώρας. Πιέζοντας το κουμπί SNZ όταν χτυπά το 
ξυπνητήρι το ξυπνητήρι θα ενεργοποιείται κάθε 10  λεπτά (6 φορές ο μέγιστος ρυθμός 
επανάληψης).  
 
 

 Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία απεικόνισης ώρας πιέζοντας το κουμπί HR μπορείτε  
να αλλάξετε τον τρόπο απεικόνισης της ώρας από 12ωρη σε 24ωρη απεικόνιση. 
 

 Ο φωτισμός της οθόνης ενεργοποιείται-απενεργοποιείται πιέζοντας το κουμπί LIGHT 
 

 Σε οποιοδήποτε τρόπο λειτουργίας και αν βρίσκεται η συσκευή  πιέζοντας το κουμπί TALK 
εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα. 
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Χειριστήρια και κουμπιά της συσκευής 
 

 
 
 
 

Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου 

 
 

    Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση 

    Λήψη φωτογραφιών 

   Λειτουργία ανίχνευσης κίνησης 

  Λειτουργία εγγραφής εικόνας 

  Λειτουργία εγγραφής ήχου 
 
 
 

Κουμπιά λειτουργίας 

ρολογιού/ξυπνητηριού Δέκτης εντολών 

τηλεχειριστηρίου 

Διακόπτης ΟΝ/ΟFF 

συσκευής 

Θύρα USB 

Φακός κάμερας 

Κάρτα μνήμης 

Περιστρεφόμενο κάλυμμα 

Κουμπιά ξυπνητηριού / 

απεικόνισης ώρας 
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Γενικά χαρακτηριστικά της κάμερας εγγραφέα 
 
Η συσκευή ενσωματώνει κάμερα με δυνατότητα εγγραφής 30fps, σε ανάλυση 640 x 480 ή 
1280 x 960), μπορεί να δεχτεί κάρτα μνήμης (έως 32GB) και να καταγράψει έως 12 ώρες 
εικόνας ή 25 ώρες μόνο ήχου. Ο μέγιστος όγκος κάθε αρχείου που δημιουργείται είναι 2ΜΒ. 
 
 

Οδηγίες χρήσης 
 
Στρέψτε το περιστρεφόμενο καπάκι στην δεξιά πλευρά της συσκευής (προσοχή το κάλυμμα 
δεν αφαιρείτε αλλά μόνο περιστρέφεται, τυχόν προσπάθεια αφαίρεσης του καταστρέφει το 
σημείο περιστροφής του-αυτή η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση), θέστε το κουμπί σε 
θέση ΟΝ. 
 
Στρέψετε το τηλεχειριστήριο προς το αισθητήριο που υπάρχει στο μπροστινό μέρος του 

ρολογιού και πιέστε το , όταν το ενδεικτικό φωτοβολεί σε μπλε χρώμα η συσκευή είναι σε 
κατάσταση αναμονής. 
 

Πιέστε το  για να αρχίσει η εγγραφή. Όταν το ενδεικτικό αναβοσβήσει 3 φορές και στην 
συνέχεια σβήσει η εγγραφή έχει ξεκινήσει. Για να σταματήσει η εγγραφή πιέστε πάλι το 

κουμπί . Η εγγραφή θα σταματήσει, θα ανάψει πάλι το μπλε ενδεικτικό και η συσκευή θα 
μπει σε κατάσταση αναμονής (η μέγιστη διάρκεια κάθε αρχείου είναι 20 λεπτά). 
 

Για να γράψετε  μόνο ήχο πιέστε το κουμπί  για να ξεκινήσει η ηχητική εγγραφή. Το μπλε 
ενδεικτικό θα αναβοσβήσει  μια φορά και θα παραμείνει αναμμένο. 

Πιέστε άλλη μια φορά το κουμπί  η εγγραφή θα σταματήσει (η μέγιστη διάρκεια κάθε 
αρχείου είναι 20 λεπτά) και η  συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.  
 

Πιέζοντας το κουμπί  η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση λήψης φωτογραφιών, πιέζοντας 

μια ακόμα φορά το κουμπί θα πάρετε μια φωτογραφία, το  ίδιο θα συμβαίνει κάθε  φορά 
που πατάτε το κουμπί  
 

Πιέστε το κουμπί  προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εγγραφή μέσω ανίχνευσης κίνησης, 
το μπλε ενδεικτικό θα αναβοσβήνει γρήγορα. Αν ανιχνευθεί κίνηση στο χώρο το μπλε 
ενδεικτικό θα αναβοσβήσει αργά 2 φορές και θα ξεκινήσει η εγγραφή, αν παύσει η ανίχνευση 
κίνησης το μπλε ενδεικτικό θα αρχίσει να αναβοσβήνει πάλι γρήγορα και θα επιστρέψει σε 
κατάσταση αναμονής σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης (η εργοστασιακά ρυθμισμένη 
διάρκεια που έχει ένα αρχείο που έχει εγγραφή μέσω ανίχνευσης κίνησης είναι 3 λεπτά).  
 
 

Πιέστε το  προκειμένου να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες της κάμερας. Το μπλε 
κουμπί θα σβήσει. 
Όταν ο  διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο USB και στην 

συνέχεια να πιέσετε το κουμπί  έτσι η συσκευή θα μπορεί να εμφανιστεί σαν 
αποθηκευτικό μέσω στο πίνακα ελέγχου του υπολογιστή σας. 
 
Για να είναι δυνατή η συνεργασία της κάμερας με τον υπολογιστή θα πρέπει να 
εγκαταστήσετε τους οδηγούς συσκευών που θα βρείτε στο δίσκο που συνοδεύει την MDS 
765 πριν την συνδέσετε με τον υπολογιστή. Όταν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μπορείτε 
να συνδέσετε την κάμερα-ξυπνητήρι  στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.  
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Για να φορτιστεί η μπαταρία της συσκευής βάλετε τον διακόπτη στη θέση OFF και συνδέστε 
έναν αντάπτορα USB (5V DC)  ή το καλώδιο USB σε μια θύρα USB. το ενδεικτικό θα ανάψει 
σε κόκκινο χρώμα και θα σβήσει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας. Η συσκευή 
μπορεί να φορτιστεί και αν συνδεθεί σε υπολογιστή (αρκεί ο διακόπτης να είναι σε θέση OFF). 
 
Προσοχή : Για την σύνδεση της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο φορτιστή (δεν 
περιλαμβάνεται στην συσκευάσία) ή μια θύρα USB υπολογιστή. Αν παρατηρήσετε 
ασυνήθιστη υπερθέρμανση της συσκευής αποσυνδέσετε την άμεσα από το καλώδιο 
φόρτισης. 
Επαναφορά λειτουργίας: Αν για οποιοδήποτε λόγο η συσκευή παύσει να λειτουργεί 
κανονικά θέστε τον διακόπτη σε θέση OFF και στην συνέχεια θέστε τον  εκ νέου σε ΟΝ. 
 
Αν η μπαταρία εξαντλείτε το ενδεικτικό θα αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα και οι ενδείξεις ώρας 
μπορεί να μην είναι σαφής. Φορτίστε άμεσα την συσκευή. Αν είναι σε κατάσταση  εγγραφής 
και εξαντληθεί η μπαταρία το αρχείο θα σωθεί αυτόματα. 
Για να ενημερώσετε την ώρα “τρέξτε” το αρχείο RunTime που υπάρχει στο CD ενώ η συσκευή 
είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή και η ώρα (του συστήματος εγγραφής και όχι του 
ρολογιού) θα ενημερωθεί αυτόματα.  
 
Αν για κάποιο λόγο σβηστούν τα προγράμματα της σκευής από τον υπολογιστή τοποθετήστε 
εκ νέου το CD που την συνοδεύει και κάντε κλικ στο STK02NU Programme Upgrading Tool. 
Στην συνέχεια επιλέξτε Upgrade στην επιλογή DRAM Timing επιλέξτε 0Χ35 
Στην επιλογή DRAM Size επιλέξτε8Μ και στην συνέχεια πιέστε ΟΚ για να ξεκινήσει η 
επανεγκατάσταση αναβάθμιση. Όταν ολοκληρωθεί επιλέξτε Confirm. 
 

Αποθήκευση και αναπαραγωγή αρχείων 
 
Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί μπορείτε να τα πάρετε άμεσα είτε βγάζοντας την κάρτα από το 
MDS 765 και βάζοντας σε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών του υπολογιστή είτε συνδέοντας 
την συσκευή με τον υπολογιστή, ακολουθώντας τις οδηγίες σύνδεσης που περιγράφονται 
παραπάνω. 
Για την αναπαραγωγή των αρχείων προτείνεται ο Media Player των Windows. 

 
Οδηγός επίλυσης πιθανών προβλημάτων 
Πρόβλημα Πιθανή λύση 

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται Ελέγξετε αν ο διακόπτης είναι σε  θέση ΟΝ, φορτίστε την 
μπαταρία, σβήστε και ανάψτε εκ νέου την συσκευή. 

Η μπαταρία δεν φορτίζεται Ελέγξετε αν η πρίζα έχει τάση τοποθετώντας ένα φωτιστικό 
και ανάβοντας το. 

Η συσκευή δεν υπακούει στις 
εντολές τηλεχειρισμού 

Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει εμπόδιο μπροστά από τον 
δέκτη, πλησιάστε το τηλεχειριστήριο στον δέκτη. 

Οι ενδείξεις ώρας δεν 
εμφανίζονται σωστά. 

Φορτίστε την μπαταρία 

Άλλα προβλήματα Επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα. 

 


