Action Spy SunGlasses, Γυαλιά Ηλίου Κρυφή Κάμερα Καταγραφικό – Οδηγίες Χρήσης
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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 νοµοθεσίας σας καθιστά αποκλειστικά
υπεύθυνους και µπορεί να επιφέρει όλες τις ποινές που προβλέπει ο νόµος.
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Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου
μπορεί να αλλάξουν. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προϊόντος για την πιο πρόσφατη έκδοση

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.
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Πως ενεργοποιώ τη συσκευή;
Πατάω το κουμπί On/Off παρατεταμένα και μόλις ανάψει το κόκκινο LED η συσκευή είναι έτοιμη να δεχθεί
εντολές για καταγραφή.
Πως τραβάω φωτογραφίες;
Αφού έχω ενεργοποιήσει τη συσκευή όπως περιγράψαμε προηγουμένως, πατάμε το κουμπί Recording button
στιγμιαία, με κάθε πάτημα του κουμπιού αποθηκεύεται και μία φωτογραφία. H λυχνία Working Led Indicator
ανάβει και σβύνει μια φορά. Πατώντας εκ νέου αποθηκεύεται νέα φωτογραφία.
Πως τραβάω βίντεο με την κρυφή κάμερα κουμπί;
Πατάω το κουμπί Recording button παρατεταμένα, η λυχνία Working Led Indicator ανάβει σταθερά και αρχίζει η
καταγραφή του βίντεο . Για να αποθηκεύσω το βίντεο πατάω πάλι το ίδιο κουμπί Recording button.
Πως μπορώ να δω τα αρχεία που έχω καταγράψει στην κάμερα;
Συνδέω την κάμερα με το καλώδιο USB στην υποδοχή USB του υπολογιστή και ανοίγει ο φάκελος. Πατώντας
πάνω στα αρχεία ξεκινάει η αναπαραγωγή με το αντίστοιχο πρόγραμμα.
Πως απενεργοποιώ τη συσκευή;
Πατάω παρατεταμένα το κουμπί On/Off παρατεταμένα και η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί.
Πως κάνω επαναφορά (reset) της συσκευής αν χρειαστεί;
Πατάω το κουμπί Reset όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
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Τι γίνεται μόλις η μπαταρία κοντεύει να τελειώσει;
Όταν η μπαταρία κοντεύει να τελειώσει τότε το λαμπάκι LED αναβοσβήνει γρήγορα, τότε θα πρέπει να φορτίσετε
την συσκευή.
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Αφαιρούμενος δίσκος micro sd

Τοποθετείτε και αφαιρείτε την κάρτα microSD πάντοτε με απενεργοποιημένη συσκευή !
Μαζί με την συσκευή παρέχεται καλώδιο USB για να την συνδέσετε στον υπολογιστή σας ή το φορτιστή USB

Φόρτιση μπαταρίας
Κατά την διάρκεια της φόρτισης η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιηµένη. Σε πλήρη φόρτιση η συσκευή
δουλεύει για έως και 90 λεπτά αναλόγως το περιεχόμενο που καταγράφεται.
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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”.
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.
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Οδηγίες και προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Χαρακτηριστικά :
Καταγραφή βίντεο σε αρχεία : 640x480 30 fps - AVI.
Ανάλυση Φωτογραφίας: 1280 x 960 / Αποθήκευση σε αρχεία JPEG
Σύνδεση : USB 2.0 High Speed.
Κωδικοποίηση βίντεο : MPEG.
Tύπος και ανάλυση φωτογραφίας : JPG 1280 x 960.
Χρόνος φόρτισης : περίπου 5 ώρες.
Χρόνος λειτουργίας : περίπου 90 λεπτά ( εξαρτάται από το περιεχόμενο που καταγράφεται)
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Δεν χρειάζεται εγκατάσταση driver σε λειτουργικό σύστημα Windows ME/2000/XP/vista/7/8/Mac OS 9.2.2 ή
νεότερα.
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