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Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ 
 
ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΕ ΡΟΛΟΙ ΧΕΙΡΟΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDS 780 
 
 
 
 
 
 
Προσοχή: κατά την χρήση της κάµερας- ρολογιού  πρέπει να τηρείτε την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την καταγραφή 

εικόνων και ήχων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. Η µη τήρηση της νοµοθεσία σας καθιστά αποκλειστικά 

υπεύθυνους και µπορεί να επιφέρει όλες τις ποινές που προβλέπει ο νόµος.   

 
Τµήµατα από τα οποία αποτελείται η συσκευή 
 

1.Λήψη φωτογραφιών –εγγραφή ήχου 
Με ένα σύντοµο πάτηµα λαµβάνεται ένα 
φωωτογραφικό στιγµιότυπο. Παρατεταµένο πάτηµα 
ξεκινά η εγγραφή ήχου από τον περιβάλλοντα χώρο. 
2 Ακροδέκτης σύνδεσης υποδοχής USB 
(απαιτείται το ειδικό καλώδιο που θα βρείτε στην 
συσκευασία). 
3 Κουµπί ενεργοποίησης λειτουργίας έναρξης 
εγγραφής σήµατος βίντεο. Με ένα παρατεταµένο 
πάτηµα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η 
συσκευή. Με ένα σύντοµο πάτηµα ξεκινά ή σταµατά 
αντίστοιχα η εγγραφή της εικόνας. 
4. Αισθητήρας κάµερας 
5. Ενδεικτικό λειτουργίας 
6. Ρυθµιστικό ώρας (ρολογιού όχι αρχείου εγγραφής) 

                                                          7. Μικρόφωνο 
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Reset 
Πιέστε τα κουµπιά 1 και 3 ταυτόχρονα για να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής σε 
περίπτωση που εµφανίζει δυσλειτουργία. 
 
Σηµαντική σηµείωση 
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση µέσα στο νερό, ούτε για χρήση σε καταδύσεις. Η 
κατασκευή της είναι ανθεκτική µόνο σε απλή καθηµερινή χρήση (π.χ πλύσιµο χεριών ενώ 
φοράτε το ρολόι). Η εισροή νερού στο εσωτερικό της συσκευής δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση της. 
 
Σηµαντικές σηµειώσεις σε σχέση µε τα καλύµµατα προστασίας µικροφώνου και 
υποδοχή ακροδέκτη USB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπάρχουν δύο καλύµµατα προστασίας του µικροφώνου το ένα (υπάρχει πάνω στην 
συσκευή) έχει µια µικρή τρύπα που επιτρέπει την µετάδοση του ήχου. Το δεύτερο –
υπάρχει στην συσκευασία- δεν διαθέτει τρύπα και έχει στο εσωτερικό του έναν ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης. Αν το ρολόι πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σε περιβάλλον µε 
υγρασία πρέπει να χρησιµοποιείτε το βιδωτό κάλυµµα που δεν έχει τρύπα.  
 
Πως ξεχωρίζουν τα καλύµµατα. 
 
 
 
 
 
 
 
Τα βιδωτά καλύµµατα του µικροφώνου είναι ελάχιστα υψηλότερα από το κάλυµµα του 
ακροδέκτη USB. ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τοποθετείτε το κατάλληλο κάλυµµα 
στην αντίστοιχη υποδοχή. Επίσης δώστε προσοχή στην σωστή χρήση-εφαρµογή των 
ελαστικών δακτυλίων. 

 

Οδηγίες χρήσης 
 
Ενεργοποίηση 
Πιέστε το κουµπί 3 για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Το ενδεικτικό φωτοβολεί σε µπλε και 
κόκκινο χρώµα εωσότου η συσκευή µπει σε κανονική λειτουργία η συσκευή είναι σε 
κατάσταση αναµονής. Όταν η συσκευή είναι έτοιµη για λειτουργία το ενδεικτικό θα φωτοβολεί 
σε µπλε χρώµα.  
 
 

Κάλυµµα µικροφώνου 
µε τρύπα για την 
µετάδοση του ήχου 

Κάλυµµα µικροφώνου χωρίς 
τρύπα για την µετάδοση του 
ήχου. Προσοχή στην σωστή 
τοποθέτηση του ελαστικού 
δακτυλίου 
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Εγγραφή εικόνας 
Πιέστε σύντοµα το κουµπί 3 για να ξεκινήσει η εγγραφή εικόνας. Το ενδεικτικό θα 
αναβοσβήσει 3 φορές και στην συνέχεια θα σβήσει. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή πιέστε 
παρατεταµένα το κουµπί 3. Το γραµµένο αρχείο θα σωθεί αυτόµατα και η συσκευή θα 
σβήσει. 
 
Λήψη µιας φωτογραφίας 
Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναµονής (το ενδεικτικό φωτοβολεί σε µπλε χρώµα) 
πιέστε στιγµιαία το κουµπί 1. Το ενδεικτικό  θα αναβοσβήσει 1 φορά και µια φωτογραφία έχει 
ληφθεί. 
 
Εγγραφή ήχου 
Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναµονής (το ενδεικτικό φωτοβολεί σε µπλε χρώµα) 
πιέστε παρατεταµένα –για 2 δευτερόλεπτα- το κουµπί 1. Το ενδεικτικό θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώµα δείχνοντας πως η εγγραφή ηχητικού σήµατος έχει ξεκινήσει. 
Για να σταµατήσει η εγγραφή ηχητικού σήµατος πιέστε σύντοµα το κουµπί 1. 
 
Σύνδεση µε υπολογιστή 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να είναι δυνατή η συνεργασία της κάµερας µε τον υπολογιστή θα πρέπει να 
εγκαταστήσετε τους οδηγούς συσκευών που θα βρείτε στο δίσκο που συνοδεύει την MDS 
780  πριν την συνδέσετε µε τον υπολογιστή. Όταν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση µπορείτε 
να συνδέσετε την κάµερα-ρολόι στον υπολογιστή χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB που 
υπάρχει στην συσκευασία της συσκευής. Για να συνδέσετε το καλώδιο USB στο ρολόι 
αφαιρέστε το κάλυµµα του ακροδέκτη USB. 
 
Οι οδηγοί της συσκευής είναι συµβατοί µε Windows Me/2000/XP&Vista. H συµβατότητα 
µπορεί να επηρεάζεται από άλλα εγκατεστηµένα προγράµµατα. 
 
Για να φορτιστεί η µπαταρία της συσκευής απενεργοποιήστε την συσκευή και συνδέστε τον 
αντάπτορα USB, µε το τροφοδοτικό το ενδεικτικό θα ανάψει σε κόκκινο χρώµα ενώ το µπλε 
ενδεικτικό θα αναβοσβήνει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της µπαταρίας το ενδεικτικό θα 
φωτοβολεί σταθερά σε µπλε χρώµα. Η συσκευή µπορεί να φορτιστεί και αν συνδεθεί σε 
υπολογιστή (αρκεί να είναι απενεργοποιηµένη). Σας συνιστούµε τις 5 πρώτες φορές να 
φορτίζετε πλήρως την µπαταρία πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. 
 
Προσοχή : Για την σύνδεση της συσκευής χρησιµοποιείτε µόνο τον φορτιστή –αντάπτορα 
που την συνοδεύει στην συσκευασία. Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστη υπερθέρµανση της 
συσκευής αποσυνδέσετε την άµεσα από το καλώδιο φόρτισης. 

 
Αποθήκευση και αναπαραγωγή αρχείων 
 
Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί µπορείτε να τα πάρετε – αντιγράψετε συνδέοντας την συσκευή 
µε τον υπολογιστή, ακολουθώντας τις οδηγίες σύνδεσης που περιγράφονται παραπάνω. 
Η συσκευή εµφανίζεται στον υπολογιστή σας σαν αποθηκευτικό µέσω 
Για την αναπαραγωγή των αρχείων προτείνεται ο Media Player των Windows. 
 
 
 
 
 
 

 
Συσκευές που έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα, δεν συνοδεύονται από δίσκο CD 
µε οδηγούς προγραµµάτων και αναγνωρίζονται αυτόµατα σαν αποθηκευτικό 
µέσο από τους υπολογιστές. 
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Για να ενηµερώσετε την ώρα στην συσκευή εγγραφής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συσκευές που έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα, δεν συνοδεύονται από δίσκο CD µε  
 
Συνδέστε την συσκευή µε τον υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας το καλώδιο που υπάρχει 
στην συσκευασία. Η συσκευή δεν πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη. 
Από τον δίσκο που συνοδεύει την συσκευή τρέξετε το πρόγραµµα WriteTime.exe. 
Κάντε κλικ στην επιλογή Start Update 
Όταν εµφανιστεί η ένδειξη “The system Time Update Complete” κάντε κλικ στο ΟΚ. 
 

Οδηγός επίλυσης πιθανών προβληµάτων 
Πρόβληµα Πιθανή λύση 

Η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται 

Φορτίστε την µπαταρία, σβήστε και ανάψτε εκ νέου την συσκευή. 

Η µπαταρία δεν 
φορτίζεται 

Ελέγξετε αν η πρίζα που συνδέεται το τροφοδοτικό έχει τάση 
τοποθετώντας ένα φωτιστικό και ανάβοντας το. 

Άλλα προβλήµατα Επικοινωνήστε µε τον εισαγωγέα. 

 

 

Συσκευές που έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα, δεν συνοδεύονται από δίσκο CD µε 
οδηγούς προγραµµάτων και εφαρµογή για ενηµέρωση της ώρας της συσκευής. 
Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία.  
Ενώ η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία την συνδέετε µε µια θύρα USB του 
υπολογιστή. Μόλις εµφανιστεί σαν αποθηκευτικό µέσω ανοίγετε τον κεντρικό 
φάκελο και κάνετε δεξί κλίκ, Επιλέγετε: ∆ηµιουργία > Έγγραφο κειµένου, το αρχείο 
που δηµιουργείτε το ονοµάζετε time.txt. 
Mέσα στο αρχείο γράφετε (µε ένα απλό επεξεργαστή κειµένου-συνήθως NotePad) 
την ηµεροµηνία και ώρα µε την µορφή 
ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ-ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ:ΛΕΠΤΑ:∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (Παράδειγµα 2014-02-14 
23:59:59) και σώζετε το αρχείο.  
Προσοχή το αρχείο πρέπει να γραφτεί σε απλό επεξεργαστή κειµένου και να έχει 
µορφή απλού κειµένου .txt. 

 


