ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Φτάνοντας τα 29 λεπτά μέγιστο χρόνο εγγραφή βίντεο
η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα.
Μπορεί να ξεκινήσει ξανά εγγραφή μόνο χειροκίνητα.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη κάμερα στο νερό παρακαλούμε
επιβεβαιώστε ότι όλα τα καλύματα και τα κλειδώματα
είναι ερμητικά κλειστά και σφραγισμένα στη κάμερα και
στην υποβρύχια θήκη.
Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι
και το χλώριο και αφήστε την να στεγνώσει.
Η κάμερα δεν πρέπει να εκτείθεται σε υψηλές θερμοκρασίες και διαφορών υγρασίας για να αποφευχθεί η συμπύκνωση εσωτερικά του περιβλύματος ή πίσω από το το
φακό.
Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη πρέπει να μένει
ανοιχτή για να αποφευχθεί η συμπύκνωση ή η σκουριά.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑ ΣΑΣ

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Προσαρμόστε τη κάμερά σας σε κράνη, εργαλεία και εξοπλισμό.

Ενεργοποιήστε τη κάμερα και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
ενεργοποίησης λειτουργίας για να περάσετε κυκλικά τις
λειτουργίες της κάμερας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες
στην οθόνη.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ρυθμίσεις Βίντεο,
Ρυθμίσεις Φωτογραφιών και Ρυθμίσεις
Συστήματος

Πατήστε επανειλημένα το κουμπί Κλείστρου/Επιλογής για δείτε
κυκλικά τις τρεις ρυθμίσεις.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Χρησιμοποιείστε το κουμπί Πάνω ή Κάτω για κινηθείτε στις
επιλογές των ρυθμίσεων και πατήστε Κλείστρο/Επιλογή για να
επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ
1) Μέγεθος Βίντεο:
HD 720p 30fps /
480p (640x480) 30fps

1) Ανάλυση: 5Μ/3Μ/2Μ/1Μ
2) Μονή λήψη: Ανενεργή/Ενεργή
3) Συνεχής ληψη: Ανενεργή/Ενεργή
4) Χρονοκαθυστέρηση: Ανενεργή/2δ/10δ
5) Συνεχές παράθυρο χρόνου: Ανενεργή,
2, 3, 5, 10, 20, 30 ή 60 δευτερόλεπτα διαστήματος

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2) Σφραγίδα Ημερομηνίας: Απενεργοποιημένο/Ημερομηνία & Ώρα
3) Έκθεση:

Φτάνοντας τα 29 λεπτά μέγιστο χρόνο εγγραφή βίντεο
η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα.
Μπορεί να ξεκινήσει ξανά εγγραφή μόνο χειροκίνητα.

1) Ήχοι: Ενεργοί/Ανενεργοί, Εκκίνησης 1/2/3/Κανένας,
Μπιμπ Ενεργό/Ανενεργό, Ένταση 0/1/2/3
2) Συχνότητα Λειτουργίας: 50Hz/60Hz
3) Προφύλαξη οθόνης: 30δ/1λ/3λ/5λ
4) Εξοικονώμηση Ενέργειας: Ανενεργή/1λ/3λ/5λ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΚΑΡΤΕΣ MICRO SD
5) Ημερομηνία & Ώρα: ΕΤΟΣ/ΜΜ/ΗΜ, ΗΜ/ΜΜ/ΕΤΟΣ,
ΜΜ/ΗΜ/ΕΤΟΣ
2) Γλώσσα: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά,
Πορτογαλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Τσέχικα, Πολωνικά,
Τούρκικα, Ρώσικα, Γιαπωνέζικα, Κορεάτικα, Ταϊλανδέζικα,
Παραδοσιακά Κινέζικα
7) Διαμόρφωση: Όχι/Ναι
8) Επαναφορά Όλων: Όχι/Ναι
9)Έκδοση

ΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής για ξεκινήσετε/σταματήσετε
την εγγραφή.
Πατήστε το κουμπί Κάτω/Λήψης για να τραβήξετε μια
φωτογραφία.
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις βίντεο και
φωτογραφιών στο μενού ρυθμίσεων.

Αυτή η κάμερα είναι συμβατή με χωρητικότητα 8GB, 16GB
και 32GB καρτών μνήμης microSD, microSDHC και microSDXC.
Πρέπει να χρησιμοποιείσετε μια κάρτα microSD με ταχύτητα
ταξινόμησης Class10.
Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε επώνυμες κάρτες μνήμης
για μέγιστη αξιοπιστεία σε υψηλών κραδασμών δραστηριότητες.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν γίνεται εγγραφή όταν η μπαταρία φτάνει το 0%, η κάμερα
θα αποθηκεύσει το φάκελο και θα απενεργοποιηθεί.
Για να φορτίσετε τη μπαταρία:
1. Συνδέστε τη κάμερα σε ένα υπολογιστή ή σε μια παροχή
ρεύματος USB.
2. Το φως κατάστασης φόρτισης θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ όταν
η μπαταρία θα φορτίζει.
3. Το φως κατάστασης φόρτισης θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ όταν
η μπαταρία φορτίσει πλήρως.
Χρόνος φόρτισης: περίπου 4 ώρες

