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הפעלה/כיבוי הקלטה-
 המצורף.5V.חיבור המצלמה לחשמל ע"י השנאי 1
  שניות על כפתור3. פתיחת מכסה אחורי בגב השעון ,לחיצה כ2

 ”C ניתן לבחור מצב הקלטה  רצוף ") המצלמה מקליטה(לד אדום ידלק).2הפעלה (כפתור  
. ) לפני תחילת ההקלטה11” בכפתור האחורי של המצלמה(כפתור Mאו לפי תנועה "

*אין לנתק את המצלמה מהחשמל בעת פעולה, הדבר יכול לשבש את קבצי ההקלטה.
 ) בזמן ההקלטה מכבה את2 שניות על כפתור (מספר 3.כיבוי המצלמה- לחיצה של 3

ההקלטה והמכשיר.

- כיוון שעה ותאריך בגב הסרט
  )  למסך4 יש לחבר כבל וידאו המצורף בערכה בין המצלמה (יציאת אודיו /וידאו- מספר 

 ) , כדי לפתוח את מסך ההגדרות של המכשיר יש להעזר בשלט המצורףAV INטלויזיה (
 כדי לכוון תאריך ושעה .time date setting ואז program Setting,להיכנס בתפריט ל-

- צפייה ומחיקת ההקלטות דרך המחשב
 USBכדי להעביר את ההקלטות למחשב, יש לחבר את המצלמה למחשב  בעזרת כבל 

 המצורף,ללחוץ על כפתור ההפעלה, המחשב יזהה את המכשיר כהתקן נייד ויפתח חלון חדש
שבו יופיעו כל ההקלטות.

לחיצה על הקבצים תנגן את ההקלטות ,ומחיקת הסרטים תתבצע דרך תיקייה זו.

-כוון שעה בחלון תצוגה של השעון
 המצורפות בערכה.AAAיש לפתוח כיסוי בתחתית השעון ולהכניס שתי סוללות 

 כדי לכוון את השעה בצג הקדמי של השעון המעורר, יש ללחוץ על הכפתור הימני בצידו
  שניות ואז ניכנס למצב כיוון שעון, יש להישתמש בכפתור השמאלי כדי3השמאלי למשך 

לעלות או להוריד שעה ובכפתור הימני כדי לעבור לכוון את הדקות הלאה.

*הוראות הפעלה מפורטות יותר בשפה האנגלית מצורפות לערכה.
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