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 καλύμματα 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 τη να στεγνώσει. Η
κάμερα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες και
διαφορά υγρασίας για να αποφευχθεί η συμπύκνωση
εσωτερικά του περιβλήματος ή πίσω από το φακό.
Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη πρέπει να μένει ανοιχτή
για να αποφευχθεί η συμπύκνωση ή η σκουριά.
DECLARATION OF CONFORMITY
We hereby declare that the CE marking has been affixed to this product in
accordance with the essential requirements and relevant provisions of the
European directives.
The declaration of conformity can be downloaded here:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_mx200.pdf

For technical help please visit our support area on
www.easypix.eu.
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ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΚΑΜΕΡΑ
Προσαρμόστε τη κάμερα σε κράνη και
εξοπλισμό

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Ενεργοποιήστε τη κάμερα και
επαναλαμβανόμενα πατήστε το κουμπί
Ενεργοποίησης / Λειτουργιών για να κινηθείτε
κυκλικά στις λειτουργίες της κάμερας

ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ
720p 30fps (by interpolation)
VGA 30fps

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Δείτε τα βίντεο και τις
φωτογραφίες σας στην οθόνη
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intoρυθμίσεις
setting menu:
Ρυθμίσεις Μενού,
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Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Κλείστρου /
Επιλογής για να κινηθείτε σε αυτές τις τρεις
ρυθμίσεις.
Χρησιμοποιείστε το κουμπί Πάνω ή Κάτω για να
κινηθείτε κυκλικά στις επιλογές και πατήστε
Κλείστρο /Επιλογή για να επιλέξτε την επιθυμηθεί
επιλογή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ
1) HD 720p* 30fps (*by interpolation)
480p (640x480) 30fps

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

1) Ανάλυση: 5M/3M/2M/1M/VGA
5M*/3M*/2M*/1M*/VGA (*by interpolation)
2) Μονή λήψη off/on
3) Ριπή λήψεων off/on
4) Λήψη φωτογραφιών σε τακτά χρονικά
διαστήματα off/2s/10s

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2) Χρονοσήμανση: Off / Ημερ/νια & 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: On/Off, Εκκίνηση 1/2/3/Κανένα, Beep On/Off, Ένταση
0/1/2/3
2) Συχνότητα: 50Ηz / 60Hz
3) Προστασία οθόνης: 30δ/1λ/3λ/5λ
4) Εξοικονόμηση ενέργειας: Off/1λ/3/5λ

5)Ημερομηνία & Ώρα: ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ,
ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ
6) Γλώσσες: English, German, Italian, Spanish,
Portuguese, Dutch, French, Czech, Polish, Turkish,
Russian, Japanese, Korean, Thai, Traditional Chinese
7) Διαμόρφωση: Όχι/Ναι
8) Επαναφορά Όλων: Όχι/Ναι
9) Έκδοση

ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΣ
ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Πατήστε το κουμπί Κλείστρο/Επιλογή για να
ξεκινήσετε/σταματήσετε την εγγραφή.
Πατήστε το κουμπί Κλείστρου για να τραβήξετε μια
φωτογραφία,

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΚΑΡΤΕΣ
MICRO/SD
Αυτή η κάμερα είναι συμβατή με κάρτες Micro SD,
microSDHC και microSDXC χωρητικότητας 8GB,
16GB και 32GB.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε κάρτα micro SD με
ταχύτητα Class10.
Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε επώνυμες κάρτες
μνήμης για μέγιστη αξιοπιστία σε έντονες
δραστηριότητες

ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Αν γίνεται εγγραφή όταν η μπαταρία φτάσει το 0% η
κάμερα θα αποθηκεύσει το αρχείο και θα
απενεργοποιηθεί.
Για να φορτίσετε τη μπαταρία:
1. Συνδέστε τη κάμερα στον υπολογιστή σε μια
παροχή USB
2. Η ένδειξη φόρτισης θα μείνει ενεργή όταν η
μπαταρία φορτίζει
3. Η ένδειξη φόρτισης θα απενεργοποιηθεί ότι η
μπαταρία φορτιστεί πλήρως.
Χρόνος φόρτισης: περίπου 4 ώρες

