ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ VIDEO HXOY – Οδηγίες Χρήσης

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

Τµήµατα από τα οποία αποτελείται η συσκευή
Indicator Light: Ενδεικτικό λειτουργίας
Video/Camera : Κουµπί
ενεργοποίησης λειτουργίας βίντεο ή
φωτογραφίας
On/Off: Κουµπί ενεργοποίησης
απενεργοποίησης συσκευής
Pin Plug Camera: Φακός κάµερας
USB: Θύρα USB ( χρησιµοποιείται µόνο το
καλώδιο που συνοδεύει την συσκευή)
RESET: (κουµπί επαναφοράς)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τοποθετείστε κάρτα microSD στην αντίστοιχη υποδοχή. Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά η
κάρτα μνήμης στην εσοχή της συσκευής, μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη συσκευή
σας. Βεβαιωθείτε πως τοποθετείτε κάρτα MicroSD και μην εξασκείτε πίεση στην κάρτα.
( Η συσκευή δεν λειτουργεί χωρίς κάρτα μνήμης )

ΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ
Πιέστε παρατεταµένα το κουµπί ΟΝ/OFF, το κίτρινο ενδεικτικό θα ανάψει. Στην συνέχεια
πιέστε παρατεταµένα το κουµπί Video/Camera το ενδεικτικό θα αναβοσβήσει 3 φορές και
στην συνέχεια θα σβήσει. Η λήψη και εγγραφή βίντεο έχει ξεκινήσει. Πιέζοντας στιγµιαία το
κουµπί Video/Camera το ενδεικτικό ανάβει και η εγγραφή σταµατά προσωρινά. Με
παρατεταµένο πάτηµα του κουµπιού Video/Camera εκ νέου η εγγραφή συνεχίζεται.
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ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση προσωρινού σταµατήµατος (το ενδεικτικό ανάβει
σταθερά)πιέζοντας σύντοµα το κουµπί Video/Camera το ενδεικτικό θα ληφθεί µια φορά και
στην µνήµη θα αποθηκευτεί µια φωτογραφία.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Πιέστε παρατεταµένα το κουµπί ΟΝ/OFF για να σβήσει το ενδεικτικό η συσκευή θα
απενεργοποιηθεί.
Σύνδεση µε υπολογιστή και θέαση των αρχείων
Χρησιµοποιήστε το καλώδιο που συνοδεύει την συσκευή προκειµένου να την συνδέσετε µε
τον υπολογιστή σας. Η συσκευή δεν πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη κατά την διάρκεια της
σύνδεσης. Η συσκευή λίγα δευτερόλεπτα µετά την σύνδεση θα εµφανιστεί σαν αποθηκευτικό
µέσο. Τα αρχεία βίντεο βρίσκονται αποθηκευµένα στον φάκελο VIDEO και οι φωτογραφίες
στον φάκελο IMAGE. Όταν θέλετε να αποσυνδέσετε την συσκευή από τον υπολογιστή πρέπει
να ακολουθήσετε την διαδικασία ασφαλούς αποσύνδεσης συσκευής.
Όταν εµφανιστεί το µήνυµα πως µπορείτε µε ασφάλεια να αποσυνδέσετε την υσκευή
αποσυνδέστε το καλώδιο.
Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο στον υπολογιστή σας πρέπει να
έχετε εγκαταστήσει το πρόγραµµα αναπαραγωγής αρχείων VLC. Αυτό το πρόγραµµα είναι
ελεύθερο δικαιωµάτων και µπορείτε να το βρείτε κάνοντας αναζήτηση µέσω τους Google ή
αντίστοιχης µηχανής αναζήτησης χρησιµοποιώντας σαν κλειδιά τις λέξεις “Free VLC Media
Player”.
Φόρτιση της µπαταρίας
Για την φόρτιση της συσκευής µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον φορτιστή που συνοδεύει την
συσκευή ή µια θύρα USB του υπολογιστή σας. Κατά την διάρκεια της φόρτισης η συσκευή
πρέπει να είναι απενεργοποιηµένη.
Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας
∆ηµιουργείστε στον υπολογιστή σας ένα αρχείο .txt (Προσοχή όχι .doc) που να περιέχει την
ηµεροµηνία και ώρα µε την ακόλουθη µορφή:
2012-01-01 23:15:15 (ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ-ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ:ΛΕΠΤΑ :∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)
Σώστε αυτό το αρχείο στην επιφάνειαεργασίας µε την ονοµασία TAG.txt
Συνδέστε την συσκευή µε τον υπολογιστή και «ανοίξτε» την.
Αντιγράψτε το αρχείο TAG.txt
Αποσυνδέστε την συσκευή.
Προσοχή : Για την φόρτιση της συσκευής χρησιµοποιείτε µόνο τον φορτιστή – αντάπτορα
που την συνοδεύει στην συσκευασία η µια θύρα USB του υπολογιστή σας. Αν παρατηρήσετε
ασυνήθιστη υπερθέρµανση της συσκευής αποσυνδέσετε την άµεσα από το καλώδιο
φόρτισης.
Η συσκευή σας είναι εύθραυστη και θα πρέπει να την χειρίζεστε με προσοχή. Βίαιες
κινήσεις, πτώση, έκθεση σε υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία μπορούν να την καταστρέψουν,
ενώ παρόμοιες ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση της συσκευής δεν
καλύπτει επίσης ζημιές στην υποδοχή της κάρτας μνήμης από απρόσεκτη χρήση.

Οδηγός επίλυσης πιθανών προβληµάτων

Πρόβληµα
Η συσκευή δεν
ενεργοποιείται
Η µπαταρία δεν
φορτίζεται
Άλλα προβλήµατα

Πιθανή λύση
Φορτίστε την µπαταρία, σβήστε και ανάψτε εκ νέου την συσκευή.
Ελέγξετε αν η πρίζα που συνδέεται το τροφοδοτικό έχει τάση
τοποθετώντας ένα φωτιστικό και ανάβοντας το.
Επικοινωνήστε
.
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