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Οδηγίες χρήσης HD Κάμερας Κορνίζας
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Η Κάμερα Κορνίζα αποτελεί καταγραφικό υψηλών
προδιαγραφών έχοντας την δυνατότητα καταγραφής ψηφιακού βίντεο και εικόνας, αλλά και
ανίχνευσης κίνησης, ενώ παράλληλα έχει θύρα για κάρτα SD και αποτελεί άριστη μέθοδο για την
προστασία του χώρου σας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
1. Δύο πλήκτρα Α. On/Off (Κάμερα)
Β. Βίντεο (Ανίχνευση κίνησης)
Δύο φωτεινές ενδείξεις (κόκκινο και πράσινο)
2. Στοιχεία συσκευής:
• Βίντεο και ήχος: ανάλυση 640 x 480/1280 x 960, 30 καρέ/δευτερόλεπτο, AVI Format
• Ανάλυση φωτογραφίας: 1280 x 1024, JPEG Format
• Αποθηκευτικός χώρος: USB 2.0, θύρα για κάρτα SD (TF) 1-32GB, μπορεί να
χρησιμοποιηθέι σαν ένα USB stick
• Μπαταρία: λιθίου – μεγάλης χωρητικότητας
• Τάση φόρτισης: DV-5V
• Υποστηριζόμενα Windows 2000/XP/2003/Vista
• Διεπαφή: Mini USB

Οδηγίες Χρήσης:
1. Ενεργοποίηση συσκευής
Πιέστε το πλήκτρο On/Off για 2 δευτερόλεπτα μέχρι το πράσινο και το κόκκινο LED να
ανάψουν. Η συσκευή θα ανοίξει και θα ξεκινήσει να ψάχνει για κάρτα SD. Εάν η κάρτα
βρεθεί επιτυχώς το πράσινο LED θα σβήσει και η συσκευή θα μπει σε κατάσταση
αναμονής.
2. Φωτογραφίες
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε σύντομα το πλήκτρο On/Off. Το κόκκινο LED θα
αναβοσβήσει μια φορά. Αυτό σημαίνει πως η φωτογραφία αποθηκεύτηκε επιτυχώς στην
κάρτα μνήμης.
3. Βίντεο
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε μια φορά το πλήκτρο βίντεο. Το κόκκινο LED θα
αναβοσβήσει τρεις φορές, πράγμα που σημαίνει πως έχει αρχίσει η καταγραφή βίντεο.
4. Τέλος καταγραφής
Κατά την διάρκεια καταγραφής βίντεο πιέστε το πλήκτρο βίντεο. Η συσκευή θα σταματήσει
την καταγραφή και θα αποθηκεύσει το αρχείο σας στην κάρτα μνήμης. Στην συνέχεια θα
επανέλθει σε κατάσταση αναμονής.
5. Ανίχνευση Κίνησης
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο βίντεο. Το κόκκινο LED θα
σβήσει, το πράσινο LED θα αναβοσβήσει τρεις φορές και στην συνέχεια θα σβήσει. Η
συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ανίχνευσης κίνησης.
6. Τέλος ανίχνευσης κίνησης
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας ανίχνευσης κίνησης πιέστε το πλήκτρο βίντεο για να
σταματήσετε την λειτουργία. Η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.
7. Δεν υπάρχει κάρτα μνήμης
Το κόκκινο και πράσινο LED θα αναβοσβήσουν 5 φορές και στην συνέχεια θα σβήσουν.
Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει, ή δεν έχει αναγνωριστεί καμία κάρτα SD.
Επανατοποθετήστε την κάρτα στην θύρα, ή αλλάξτε την με μία άλλη.
8. Δεν υπάρχει αρκετή μνήμη
Η κάρτα μνήμης είναι πλήρης εάν το κόκκινο και το πράσινο LED αναβοσβήσουν για 10
δευτερόλεπτα ταυτόχρονα και στην συνέχεια σβήσουν.
9. Χαμηλή Μπαταρία
Κατά την διάρκεια της καταγραφής, εάν το κόκκινο και το πράσινο LED αναβοσβήνουν
γρήγορα εναλλάξ, σημαίνει πως η μπαταρία είναι χαμηλή. Παρακαλούμε φορτίστε το
προϊόν.
10. Φόρτιση
Συνδέστε το καλώδιο USB στο προϊόν και σε έναν υπολογιστή. Το κόκκινο λαμπάκι είναι
αναμμένο κατά την φόρτιση. Το κόκκινο και το πράσινο LED θα ανάψουν ταυτόχρονα όταν
η μπαταρία φορτίσει πλήρως, κάτι που θέλει 2 ώρες το λιγότερο.

Προφυλάξεις
1. Συμβουλευτείτε τους νόμους που ισχύουν στην χώρα σας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν
για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
απέναντι στον νόμο κατά την χρήση της κάμερας.
2. Η διάρκεια της μπαταρία μικραίνει με τον καιρό. Φορτίστε την κάμερα πλήρως εάν πέρασε
καιρός από την τελευταία χρήση της.
3. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν αποτελεί συσκευή για αποθήκευση δεδομένων. Σώστε τα
σημαντικά αρχεία σας στον υπολογιστή σας, καθώς η κάμερα δεν μπορεί να εγγυηθεί της
ασφάλειά τους.

4. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματικές φωτογραφίες. Η ποιότητα
των φωτογραφιών είναι τυπική.
5. Θερμοκρασία χρήσης: 0-40°C 6.
Υγρασία: 20 – 80%. Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Μην το εκθέτετε σε πολύ μεγάλη
υγρασία.
7. Μην στρέφετε την κάμερα απευθείας στον ήλιο για να αποφύγετε ζημιά στον φακό.
8. Αποφύγετε την χρήση της κάμερας σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι καθαρισμού όπως αυτό για γυαλιά για να καθαρίσετε την κάμερα.
9. Το προϊόν αποτελεί ευαίσθητη ηλεκτρονική συσκευή. Αποφύγετε τις βίαιες κινήσεις και τα
χτυπήματα. Μην την χρησιμοποιήτε κοντά σε δυνατά μαγνητικά η ηλεκτρικά πεδία.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου των
περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της
Safesales.
Η Safesales ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Safesales διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές
και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SAFESALES
Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΈΜΜΕΣΗ Ή ΆΜΕΣΗ ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ
ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΕΙ.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η SAFESALES ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ
ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Το παρόν προϊόν εισάγεται από την Safesales και
κατασκευάζεται στην Κίνα.
Εγγύηση
Εφόσον μεταχειρίζεστε την συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης, έχετε
εγγύηση καλής λειτουργίας από εμάς για 1 έτος, μαζί με την απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.
Αυτή η εγγύηση δεν είναι έγκυρη όταν:
1.Υπάρχουν εμφανής σημάδια κακής χρήσης της συσκευής, λόγω χρήσης για σκοπούς που δεν ενδείκνυται, ή
λόγω υπερβολικής έκθεσης σε ακραίες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας.
2.Προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη λόγω αδιαφορίας προς τις οδηγίες χρήσης, σχετικά με την χρήση του
προϊόντος.
3.Προκληθεί ζημιά από μη αξουσιοδοτημένη επισκευή ή αναβάθμιση από μη εξουσιοδοτημένο από την
εταιρεία μας προσωπικό.
4.Υπάρχουν εξωτερικές φθορές στην συσκευή που όμως δεν επηρεάζουν την λειτουργίας της.
Για όποιο πρόβλημα εμφανιστεί, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2312.20.90.30 τις
ώρες λειτουργίας του καταστήματός μας, ή μέσω email στο info@safesales.gr και θα αντικαταστήσουμε ή θα
επισκευάσουμε ελαττωματικά εξαρτήματα με καινούργια.
Αυτή είναι η εγγύηση που παρέχουμε στους πελάτες μας. Δεν είμαστε για κανένα λόγο υπεύθυνοι για τυχαία ή
επαναλαμβανόμενη απώλεια ή φθορά πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας αναμενόμενων ή
προσδοκώμενων κερδών η ευκαιριών.
Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος(έως 10 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς), για οποιδήποτε λόγο,
παρακαλούμε να υπάρχει το πλήρες περιεχόμενο με το οποίο σας παραδόθηκε το δέμα και να αναγράφετε σε
ένα χαρτί τους λόγους της επιστροφής. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, χρειαζόμαστε τα τραπεζικά σας
στοιχεία (ονοματεπώνυμο, όνομα τραπέζης, IBAN) και σε περίπτωση που δεν έχει κάποιο ελάττωμα το προϊόν,
θα πρέπει η συσκευή να είναι στην αρχική της κατάσταση, ακόμα και παραβίαση της συσκευασίας αυτόματα
σημαίνει και απώλεια του δικαιώματος επιστροφής χρημάτων.

