
FULL HD 1080 MINI WEB CAMERA 

Οδηγίες Χρήσεως 

 

 

1 Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

2 Πλήκτρο λειτουργίας 

3 Υπέρυθρα λαμπάκια 

4 Λυχνία LED 

5 Εξαιρετική ευρεία γωνία  

6 Είσοδος κάρτας TF 

7 Θύρα mini USB 

8 Κουμπί reset 

9 Εσοχή για κορδόνι (κρεμαστάρι)  

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

• Υψηλής ποιότητας εικόνες υψηλής ευκρίνειας FULL HD1080P  

• Εισαγωγή κάμερας HD 

• Συμπαγής σχεδιασμός, φοριτή κάμερα DV DC, Webcam 

• Κάτω από χαμηλό φωτισμό, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο hd 

• Μορφή βίντεο για: 1280X720P 

• Μορφή βίντεο για: 1920X1080P 

• Λειτουργία λήψης φωτογραφιών: 12M (4032X3024) 

• Ανίχνευση κίνησης βίντεο: 720P και 1080P 

• Διεπαφή USB 2.0 υψηλής ταχύτητας μετάδοσης 

• Μπορεί να υποστηρίξει κάρτες T-flash έως 32 GB 

• Υποστήριξη σύνδεσης τηλεοπτικής οθόνης TV OUT 

• Ενσωματωμένη μπαταρία με ανθεκτική μπαταρία λιθίου έως 60 λεπτά 

 

Οδηγίες λειτουργίας 

Φόρτιση: 

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, όταν χρησιμοποιείτε για 

πρώτη φορά αυτή τη συσκευή, πρέπει να φορτιστεί πλήρως με τον ακόλουθο τρόπο: 

1) Συνδέστε στην θύρα USB του υπολογιστή, την κάμερα μέσω του καλωδίου που 

περιέχεται στην συσκευασία. 

2) Μπορεί να φορτιστεί καθώς καταγράφει (εξωτερικός φορτιστής USB 5V ή φορητός 

φορτιστής). 



3) Μετά τη φόρτιση αναβοσβήνει το κόκκινο φως, όταν είναι αναμμένα όλα τα κόκκινα 

φώτα, σημαίνει πλήρης φόρτιση, (κόκκινα φώτα, παρακαλώ φορτίστε και πάλι πάνω 

από 30 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι 100%) 

Σημείωση:  

1: όταν η μπαταρία είναι ανεπαρκής, η κάρτα T καταγραφής είναι γεμάτη, η κόκκινη 

και μπλε λυχνία DV θα αναβοσβήσουν για 5 δευτερόλεπτα μετά την άμεση 

ενεργοποίηση στην κατάσταση προστασίας από το κλείσιμο (αποθήκευση του 

αρχείου και αυτόματη απενεργοποίηση) , αυτή τη στιγμή, φορτίστε την συσκευή. 

2: Προϊόντα χωρίς κάρτα, κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν για 5 δευτερόλεπτα, 

απενεργοποιώντας αυτόματα ταυτόχρονα. 

3: Καμία εργασία μετά τη λειτουργία εκκίνησης, αυτόματο κλείσιμο 1 λεπτού. 

 

Ένα καλώδιο με τρεις λειτουργίες: 

USB με καλώδιο τηλεόρασης 

1: Μπορεί να εισαχθεί στον υπολογιστή για τη φόρτιση της συσκευής και τη μετάδοση 

δεδομένων 

2: Μπορείτε να συνδέσετε την οθόνη μέσω του TV OUT. 

3: Μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικός DC 5V φορτιστής ενώ κάνετε εγγραφή. 

 

Βίντεο 720P χωρίς φλάς: 

Κάντε κλικ στο κουμπί ON/ OFF για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Η μπλε λυχνία 

ανάβει πάντα όταν την ενεργοποιείτε. Κάντε κλικ μία φορά για να την ενεργοποιήσετε 

και να την απενεργοποιήσετε. Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές για να 

απενεργοποιήσετε το βίντεο 720P. Η διαδικασία εγγραφής δεν προωθείται. Κάντε μία 

φορά κλικ στο πλήκτρο αλλαγής για να σταματήσετε την εγγραφή και να επιστρέψετε 

στο μπλε φως πάντα σε κατάσταση αναμονής. 

 

Βίντεο 1080P χωρίς φλας: 

Ενεργοποιήστε το μπλε φως στην κατάσταση αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο 

λειτουργίας μία φορά. Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες είναι πάντα ενεργοποιημένες σε 

κατάσταση εγγραφής 1080P. Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας. Η μπλε λυχνία 

είναι αναμμένη και η κόκκινη λυχνία είναι απενεργοποιημένη για 3 φορές. Ένα τμήμα 

αυτόματης καταγραφής συνεχούς εγγραφής, κάλυψη κύκλου και, στη συνέχεια, 

πατήστε ξανά το διακόπτη για να σταματήσετε την εγγραφή και να επιστρέψετε στην 

κατάσταση αναμονής. 

Φωτογραφία 12 εκατομμύρια pixel: 

Στην κατάσταση αναμονής, κάντε κλικ στο κουμπί λειτουργίας 2 φορές όταν η 

κόκκινη λυχνία παραμείνει αναμμένη για τη λειτουργία φωτογραφίας και, στη 

συνέχεια, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας μία φορά για να αναβοσβήνει το κόκκινο 



φως μία φορά, να τραβήξετε μια φωτογραφία και 12 εκατομμύρια pixel (4032X3024) 

αποθηκεύονται αυτόματα. 

 

Υπέρυθρος φωτισμός και απενεργοποίηση: 

Ενεργοποίηση: Σε οποιαδήποτε λειτουργία ενεργοποίησης και αναμονής, πατήστε 

και κρατήστε πατημένο το ON / OFF για 2 δευτερόλεπτα, η κόκκινη λυχνία 

αναβοσβήνει δύο φορές και η φωτεινή ένδειξη υπέρυθρης όρασης είναι 

ενεργοποιημένη για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή νυχτερινής όρασης. 

Απενεργοποίηση: Απενεργοποιήστε τη φωτεινή ένδειξη υπέρυθρης νυχτερινής 

όρασης. Σε κάθε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 

ON / OFF για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές για 

να απενεργοποιήσετε το υπέρυθρο φως νυχτερινής όρασης. 

 

Λειτουργία ανίχνευσης κίνησης (720P-1080P): 

Ανίχνευση κίνησης 720P: Στην κατάσταση αναμονής σε μπλε φως, πατήστε και 

κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, η μπλε λυχνία 

παραμένει αναμμένη και η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές και στη συνέχεια 

σβήνει. Η λειτουργία εγγραφής ανίχνευσης κίνησης είναι ενεργοποιημένη. Μετά την 

ανίχνευση του αντικειμένου τα κόκκινα και μπλε φώτα ανάβουν ταυτόχρονα για 

βίντεο 720P, περίπου 5 λεπτά, αυτόματη αποθήκευση, κάλυψη κύκλου, καμία κίνηση 

του αντικειμένου μέχρι την κατάσταση αναμονής ή χωρίς πλήρη εγγραφή καρτών T. 

(Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί μία φορά για έξοδο από τη λειτουργία ανίχνευσης 

κίνησης) 

Ανίχνευση κίνησης 1080P: Στη λειτουργία εγγραφής 1080P όπου οι κόκκινες και 

μπλε λυχνίες είναι πάντα αναμμένες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 

λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα και αναβοσβήνει 3 φορές με κόκκινο χρώμα και το 

μπλε φως παραμένει κόκκινο και αναβοσβήνει 3 φορές με κόκκινο χρώμα για να 

μπείτε στη λειτουργία εγγραφής κίνησης. Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν 

ταυτόχρονα για βίντεο 1080P, 5 λεπτά, αυτομάτως αποθηκεύονται, κάλυψη κύκλου, 

καμία κίνηση αντικειμένων μέχρι την αναμονή ή χωρίς πλήρης καταγραφή καρτών T. 

(Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει η λειτουργία ανίχνευσης 

κίνησης). 

 

Ρίνισμα εγγραφής: 

Τοποθετήστε την κάρτα T, συνδέστε ένα καλώδιο TV USB, συνδέστε μια τροφοδοσία 

USB 5V ή μια άλλη μορφή τροφοδοσίας. Η κάμερα εισέρχεται απευθείας στη 

λειτουργία κάμερας 720P. Δεν σταματάει η εγγραφή έως ότου η κάρτα είναι πλήρης ή 

δεν υπάρχει τροφοδοσία. Μπορείτε επίσης να σταματήσετε χειροκίνητα την εγγραφή 

και να μεταβείτε σε οποιαδήποτε λειτουργία. 

 

 

 



Λειτουργία WEB CAMERA 

Συνδέστε το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία με ελεύθερη θύρα 

USB του υπολογιστή σας. 

Αυτόματα θα αναγνωριστεί από το λειτουργικό του υπολογιστή ως Web Camera 

Σημείωση: Για να αναγνωριστεί η συσκευή σας ως web camera, δεν πρέπει να έχει 

τοποθετηθεί Micro SD Κάρτα στην υποδοχή TF 

 

Λειτουργία TV OUT: 

Συνδέστε το καλώδιο USB TV, ενεργοποιήστε την οθόνη της τηλεόρασης και 

μπορείτε να δείτε την εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να 

τραβήξετε φωτογραφίες, βίντεο και ανίχνευση κίνησης. 

 

Επαναφορά: 

Το μηχάνημα παγώνει, τα πλήκτρα είναι άκυρα και δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κανονικά.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αιχμηρό αντικείμενο 

για να επαναφέρετε τη συσκευή εισάγοντάς το στην οπή επαναφοράς.Μετά την 

επαναφορά, το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. 

 

Τερματισμός: 

Στη λειτουργία διακοπής (βίντεο, φωτογραφία, ανίχνευση κίνησης), πρέπει να 

τερματίσετε τη λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON / OFF για 

περίπου 6 δευτερόλεπτα και δείτε ότι οι κόκκινες και μπλε λυχνίες είναι σβηστές. Ή 

σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται κάποια λειτουργία σε κατάσταση αναμονής, 

θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά από 1 λεπτό της αναμονής. 

 

Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις στη δική σας ώρα: 

Μετά το άνοιγμα του αρχείου κειμένου TIMEREST.txt στον αφαιρούμενο δίσκο, 

επεξεργαστείτε το χρόνο που χρειάζεστε, όπως η μορφή (Έτος, μήνας, ημέρα, ώρα, 

λεπτό, δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο) 20160804174726 Y. Αποθηκεύστε το αρχείο 

κειμένου μετά την εκκίνηση και καταγράψτε το βίντεο. Δεν απαιτείται υδατογράφημα 

χρόνου για να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο, κυρίως η διαφορά μεταξύ Υ και Ν στο 

τέλος. Η μορφή αναφοράς είναι η εξής: 

       1: 20150608192526 Υ (με εμφάνιση υδατογραφήματος χρόνου) 

       2: 20150608192526 N (δεν υπάρχει χρόνος για εμφάνιση υδατογραφήματος) 

Σημείωση: 

α. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει μια κάρτα T-flash (Micro SD) στο προϊόν. Εάν η 

κάρτα δεν έχει τοποθετηθεί, τα κόκκινα και μπλε φώτα δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κανονικά. 



β. Σε ένα καλά φωτισμένο περιβάλλον, τοποθετήστε το φακό στο θέμα και κρατήστε 

απόσταση μεγαλύτερη από 50 cm από το θέμα, ώστε να έχετε ακριβές, φυσικό 

χρώμα, καθαρή σκηνή και σταθερή εικόνα. 

 

Συνδέστε τον υπολογιστή: 

Μπορεί να συνδεθεί απευθείας με τον υπολογιστή σε κατάσταση αναμονής και εκτός 

λειτουργίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δίσκος U όταν είναι συνδεδεμένος στον 

υπολογιστή και μπορεί να αντιγράψει, να κόψει, να διαγράψει και να διαμορφώσει τη 

δισκέτα U. 

Συνδέστε το μηχάνημα στη θύρα USB του υπολογιστή.Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, 

ο υπολογιστής θα εμφανίσει το λογότυπο του αφαιρούμενου δίσκου.Η μπλε 

ενδεικτική λυχνία είναι ενεργοποιημένη για αναγνωρίζει τη συσκευή USB για τη 

μετάδοση δεδομένων.Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη για φόρτιση και η 

κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή για πλήρες. 

Συμβουλή: 

α. Αφού το μηχάνημα συνδεθεί στον υπολογιστή, αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να το 

αναγνωρίσει ή το λογότυπο αφαιρούμενου δίσκου δεν αναβοσβήσει μετά από 30 

δευτερόλεπτα, επαναφέρετε και συνδέστε το ξανά. 

β. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε έναν αναγνώστη καρτών T για να διαβάσετε 

απευθείας το αρχείο βίντεο για αναπαραγωγή και να αναπαράγετε απευθείας το 

αρχείο βίντεο που είναι αποθηκευμένο στην ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής 

εγγραφής μέσω μιας σύνδεσης USB.Τα δεδομένα μπορεί να είναι υπερβολικά 

μεγάλα και η μετάδοση να μην μπορεί να συμβαδίσει. Δεν είναι ομαλή. 

 

Σχετική παράμετρος 

 

Παρατηρήσεις: Κάθε φορά που φορτίζετε την μπαταρία μετά τη χρήση, χρειάζονται 

περίπου 2-3 ώρες για να φορτιστεί πλήρως. Μετά την ενεργοποίηση της κόκκινης 



λυχνίας, προσπαθήστε να φορτίσετε άλλα 30 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι η 

μπαταρία έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως. 

Επειδή αυτό το προϊόν είναι ένα πραγματικό HD DV, η κατανάλωση ενέργειας του 

προϊόντος είναι μεγαλύτερη από αυτή του γενικού αιτήματος. Το υλικό του κελύφους 

χρησιμοποιεί κράμα ψευδαργύρου και το προϊόν μπορεί να έχει κάποια κατάσταση 

θέρμανσης όταν χρησιμοποιείται. Μετά τη παλαιότητα, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν 

αποστέλλεται χωρίς προβλήματα ποιότητας. 

 

Σημείωση: 

Πού να το χρησιμοποιήσετε: Να τηρείτε αυστηρά τους σχετικούς εθνικούς νόμους, να 

μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για παράνομους σκοπούς ή θα υποφέρετε τις 

συνέπειες. 

Θερμοκρασία λειτουργίας: Παρακαλείσθε να το χρησιμοποιήσετε υπό φυσική 

θερμοκρασία, παρακαλούμε μην εργάζεστε κάτω από τη θερμοκρασία που δεν 

μπορεί να προσαρμόσει το ανθρώπινο σώμα. 

Υγρασία εργασίας: Παρακαλείσθε να το χρησιμοποιήσετε κάτω από την υγρασία 

περιβάλλοντος που είναι κατάλληλη για την ανθρώπινη ζωή. Μην τοποθετείτε το 

προϊόν σε υγρό περιβάλλον εργασίας.Δεν είναι αδιάβροχο, αποφύγετε την έκθεση 

του προϊόντος σε νερό ή βροχή. 

Φωτισμός λήψης: παρακαλώ χρησιμοποιήστε σε περιβάλλον με επαρκείς πηγές 

φωτός, παρακαλώ μην κατευθύνετε την κάμερα απευθείας στις υπερβολικά ισχυρές 

πηγές φωτός όπως ο ήλιος ειδάλλως η συσκευή θα καταστραφεί. 

Απαιτήσεις καθαρισμού: Μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον όπου η πυκνότητα 

της σκόνης είναι πολύ υψηλή, διαφορετικά ο φακός και τα άλλα μέρη θα μολυνθούν 

από σκόνη, γεγονός που θα επηρεάσει την απόδοση της μηχανής. 

Απόρριψη: Δώστε προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος, μην απορρίπτετε 

αυτό το προϊόν. Μην πετάτε το προϊόν σε φωτιά για να αποφύγετε την έκρηξη. 

 

Επίλυση προβλημάτων: 

Δυσλειτουργία της web camera σε WIN10:  

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται εικόνα ή δεν αναγνωρίζεται η κάμερα από τον 

υπολογιστή σας , παρακαλώ κάνετε reset στην συσκευή όπως περιγράφεται στην 

σελιδα 4. 


