
 

MDS-532 
www.tele.gr 

MDS-532 

MINI DVR 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
 
 
 
Προσοχή: κατά την χρήση της κάµερας- µπρελόκ 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.   
 
 
MΕΡΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ 

 
1 Τρύπα για κορδόνι  2 Κουµπί ενεργοποίησης 
(Power)  3 Κουµπί επιλογής τρόπου λειτουργίας 
4 κλιπ 5 Υποδοχή Μνήµης Micro SD, 6 Rim 7 
Θύρα mini USB  8 Φακός κάµερας 9 επιλογή  
λειτουργίας 10 ενδεικτικό κατάστασης 11 
Μικρόφωνο 
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
 

 
 
12 Βάση 
13 Κλιπ 
14 Βάση και κλιπ ενωµένα 
 
Βασικές λειτουργίες 
 

Φόρτιση µπαταρίας 
Η συσκευή ενσωµατώνει µπαταρία λιθίου. Για αυτό το λόγο πρέπει να φορτιστεί 
πλήρως πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Η φόρτιση µπορεί να 
γίνει είτε συνδέοντας την συσκευή µε έναν υπολογιστή (µέσω της θύρας USB) είτε 
χρησιµοποιώντας τον τροφοδοτικό της. Την πρώτη φορά η φόρτιση της συσκευής θα 
διαρκέσει αρκετές ώρες. Κατά την διάρκεια της φόρτισης τα ενδεικτικά ανάβουν 
ταυτόχρονα. 
 
Σηµείωση: Όταν η µπαταρία δεν είναι επαρκώς φορτισµένη η συσκευή µπαίνει σε 
κατάσταση προστασίας και δεν λειτουργεί µέχρι να φορτιστεί επαρκώς η µπαταρία. 
 
 
Ενεργοποίηση για λειτουργία λήψης βίντεο  

Πιέστε το κουµπί Power (2)  το ενδεικτικό λειτουργίας θα ανάψει σε µπλε χρώµα και 
η συσκευή εκκινεί, Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκίνησης η συσκευή µπαίνει σε 
κατάσταση αναµονής Standby. Πιέστε το κουµπί Record/Stop το µπλε ενδεικτικό 
είναι αναµµένο και το κόκκινο ενδεικτικό αρχίζει να αναβοσβήνει. Τώρα η συσκευή 
είναι σε λειτουργία καταγραφής εικόνας από την κάµερα. 
Η ανάλυση είναι 720 x 480 και ο µέγιστος ρυθµός εναλλαγής πλαισίων είναι 30fps. 
Πιέζοντας σύντοµα το κουµπί Record/Stop η εγγραφή σταµατά και το αρχείο που έχει 
δηµιουργηθεί σώζεται αυτόµατα στην µνήµη της συσκευής. Όταν ολοκληρωθεί η 
αποθήκευση του αρχείου το κόκκινο ενδεικτικό παραµένει αναµµένο. Μπορείτε να 
γράψετε ένα νέο αρχείο εικόνα πιέζοντας πάλι σύντοµα το κουµπί Record/Stop. 
 
Σηµειώσεις: 
Βεβαιωθείτε πως η µνήµη Micro SD έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή της. Αν η 
µνήµη δεν υπάρχει ή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά η συσκευή θα σβήσει αυτόµατα 
µετά από 20 δευτερόλεπτα. 
Η µέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα της µνήµης είναι 16GB. 
H αποθήκευση ενός αρχείου απαιτεί αρκετό χρονικό διάστηµα, µην βιάζεστε και µην 
πατάτε  διαρκώς το κουµπί προκειµένου να αποφύγετε την δηµιουργία ατελών 
αρχείων εικόνας. 
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Η ελάχιστη απόσταση λήψης είναι 50cm, η κάµερα πρέπει να είναι σταθερή και ο 
φωτισµός στον χώρο ικανοποιητικός. ∆εν πρέπει να υπάρχει έντονη φωτιστική πηγή 
απέναντι από την κάµερα. 
 
Ρύθµιση ενδείξεων ώρας. 
Συνδέστε το MDS 532 (στην υποδοχή πρέπει να υπάρχει λειτουργική µνήµη) µε έναν 
υπολογιστή χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο USB. Στον υπολογιστή θα εµφανιστεί σαν 
εξωτερικός δίσκος. Ανοίξτε το αρχείο “Time” τροποποιήστε τις ενδείξεις χρόνου χωρίς 
να αλλάξετε την δοµή της ή να προσθέσετε χαρακτήρες. 
 
Απενεργοποίηση της συσκευής 
Πιέστε παρατεταµένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουµπί Power και στην συνέχεια 
αφήστε το, µετά από λίγο τα ενδεικτικά θα σβήσουν και η συσκευή έχει 
απενεργοποιηθεί. 
 
Αυτόµατη απενεργοποίηση 

Το MDS 532 θα σβήσει αυτόµατα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
Όταν η µπαταρία έχει αποφορτιστεί. 
Όταν δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στην µνήµη. 
Αν είναι σε κατάσταση αναµονής για περισσότερο από 45 δευτερόλεπτα. 
 
Σύνδεση µε υπολογιστή 

Το MDS 532 µπορεί να συνδεθεί µε τον υπολογιστή σε οποιαδήποτε λειτουργική 
κατάσταση και αν είναι.  Μετά την σύνδεση εµφανίζεται σαν εξωτερικό αποθηκευτικό 
µέσο και το αντίστοιχο σύµβολο θα εµφανιστεί στην λίστα των αποθηκευτικών µέσω 
µετά από αρκετά δευτερόλεπτα. 
Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία εικόνας από την µνήµη του MDS 532 στον 
υπολογιστή σας ή να διαγράψετε όποια αρχεία επιθυµείτε προκειµένου να 
απελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο. 
 
Σηµειώσεις:  
Αν η συσκευή δεν αναγνωριστεί σαν αποθηκευτικό µέσο µέσα σε 30 δευτερόλεπτα 
αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή και συνδέσετε την εκ νέου. 
Για να αναπαράγετε ένα αρχείο που έχει αποθηκευτεί στο MDS 532 προτείνεται να το 
αποθηκεύσετε πρώτα στον υπολογιστή σας και στην συνέχεια να το αναπαράγετε σε 
διαφορετική περίπτωση  είναι πιθανόν να υπάρχουν προβλήµατα στην κίνηση και 
στην ευκρίνεια της εικόνας. 
 
Λήψη βίντεο ενώ η συσκευή φορτίζεται 
Πιέστε πρώτα παρατεταµένα το κουµπί  λειτουργία και στην συνέχεια συνδέστε την 
συσκευή µε το τροφοδοτικό της ή τον υπολογιστή. Μην πιέσετε ξανά το κουµπί 
λειτουργίας η συσκευή είναι ήδη σε κατάσταση αναµονής. Πιέστε στιγµιαία το κουµπί 
επιλογής λειτουργίας η συσκευή θα καταγραφεί εικόνα παρά το γεγονός πως 
φορτίζεται. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

• H συσκευή δεν µπορεί να επισκευαστεί από εσάς. Ποτέ µην αποσυναρµολογείτε 
τη συσκευή.  

• Κρατάτε το mini DVR µακριά από σκόνη και υγρασία 

• Για το καθαρισµό του περιβλήµατος της συσκευής µην χρησιµοποιείτε διαλυτικό ή 
οποιοδήποτε άλλο χηµικό προϊόν. 

• Μόνο το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις προδιαγραφές και συνοδεύει τη 
συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται για την τροφοδοσίας της. 
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• Η χρήση µη κατάλληλου τροφοδοτικού µπορεί να προκαλέσει καταστροφή του 
προϊόντος και πυρκαγιά. 

• Μην εκθέτετε το mini DVR σε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας. 

• Πάντα να αποσυνδέετε το τροφοδοτικό της συσκευής όταν αυτή δεν 
χρησιµοποιείται. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Αν η συσκευή δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µακρύ χρονικό διάστηµα φορτίστε πλήρως 
την µπαταρία πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. 
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελµατικές εφαρµογές ή χρήση και δεν 
εγγυούµαστε την ακεραιότητα  και την ποιότητα εικόνας των αρχείων που 
δηµιουργούνται. Σε περίπτωση που επιθυµείτε την διατήρηση κάποιων αρχείων αυτά 
οπωσδήποτε πρέπει να αντιγράφονται σε έναν υπολογιστή.  
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τύπος αρχείων εικόνας AVI 
Κωδικοποίηση MJPEG 
Ανάλυση 720 x 480 VGA 
Ρυθµός εναλλαγής πλαισίων 30fps 
Προγράµµατα αναπαραγωγής αρχείων Οποιοδήποτε συµβατό Media Plyer ή το 

ΚΜ Player 
Λόγος πλευρών 4:3 
Τάση φόρτισης 5V DC 
Μνήµη Micro SD 
Μπαταρία Πολυµερών λιθίου 
 
 
 


