
Κλειδί αυτοκινήτου USB SP110  
Εγχειρίδιο Οδηγιών 

 
Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ειδικά σχεδιασμένη σειρά προϊόντων 

ασφαλείας της εταιρείας μας. Ελπίζουμε ότι σας προσφέρουν την 
ασφάλεια για την οποία προορίζονται. 
 

 
1.Χειροκίνητη λειτουργία: 
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία βίντεο, πατήστε και κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο OFF/ON έως ότου ανάψει το κίτρινο φως. Πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Video/Camera έως ότου το κίτρινο 
φως να αναβοσβήσει τρεις φορές. Μόλις σβήσει το φως έχετε μπει στη 
λειτουργία βίντεο. Πατήστε το πλήκτρο Video/Camera έως ότου να 
ανάψει το κίτρινο φως, ώστε να διακοπεί η λειτουργία και να 
αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF/ON 
για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
 

2.Λειτουργία Κάμερας: 
 Για να μπείτε στη λειτουργία της κάμερας, όσο η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF/ON έως ότου 
ανάψει το κίτρινο φως. Πατήστε μια φορά το πλήκτρο Video/Camera έως 
ότου ανάψει το κίτρινο φως. Τώρα μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία. 
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF/ON για να απενεργοποιήσετε τη 
συσκευή. 
 

3.Ενδείξεις κατάσταση Λυχνιών: 



Φόρτιση: Όταν το κίτρινο φως παραμένει αναμμένο, η συσκευή φορτίζει, 
Μόλις το φως σβήσει, η φόρτιση έχει απενεργοποιηθεί. 
Ανάγνωση και εγγραφή αρχείων USB: Το κίτρινο φως αναβοσβήνει. 
 

4.Ενδείξεις Λυχνιών στη Χειροκίνητη 
Λειτουργία: 
Κατάσταση Αναμονής: Το κίτρινο φως παραμένει αναμμένο 
Η κάρτα είναι γεμάτη: Το κίτρινο φως ανάβει 
Χαμηλή μπαταρία: Το κίτρινο φως αναβοσβήνει αργά 
Μορφή  Βίντεο: AVI 
Μορφή Εικόνων: 640x480 
Μπαταρία: 280mha 3.7v 
 

5.Προσαρμογή εμφάνισης ώρας: 
Η λειτουργία βίντεο του προϊόντος έχει τη δυνατότητα εγγραφής της 

ώρας με τη λειτουργία εμφάνισης ώρας. 
 

6.Τροποποιήσεις ως κάτωθι: 
Δημιουργήστε ένα αρχείο «.txt» στην κάρτα αποθήκευσης TF και 

μετονομάστε το αρχείο σε “Set time”. Ανοίξτε το αρχείο “Set time”, και 
τροποποιήστε το έτος, το μήνα, την ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα 
(π.χ.,2009.05.13 15:10:00). Αποθηκεύστε το αρχείο πριν την έξοδο. 
Έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία και την τροποποίηση της ώρας. Την 
επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, η εγγραφή της ώρας 
θα γίνει ταυτόχρονα. 


