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ΚΩΔ : ΚΑΜ15 
DIGITAL CAMERA NEXT (TDC-15) 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ    
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ 3 ΣΕ 1: Αυτόνομη φωτογραφική μηχανή (still camera) – Φωτογραφική μηχανή δικτύου σε 

συνδυασμό με το PC (web camera) – Video camera κατάλληλη και για NET MEETING. 
 ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ: CMOS Sensor 
 ΑΝΑΛΥΣΗ: CIF 352 X 288 Pixels – QCIF 176 X 144 Pixels 
 ΧΡΩΜΑ: 24 bits 
 ΦΑΚΟΙ: Ρυθμισμένη εστίαση= 6.2 mm F/2.5 
 ΛΗΨΗ: 0.5m~ 
 ΜΝΗΜΗ: Ενσωματωμένη μνήμη SDRAM 2MB 
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 19 εικόνες (CIF 352 X 288) 

          76 εικόνες (συμπιεσμένες CIF) 
                           38 εικόνες (QCIF 176 X 144) 

      152 εικόνες (συμπιεσμένες QCIF) 
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1 ΑΑΑ αλκαλική μπαταρία 
 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ:  USB 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Συμβατό με: Microsoft Win98SE/2000/ME/XP Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 200 MB και άνω 

Μνήμη: 32 MB RAM και άνω                                              Σύνδεση μέσω USB KAI C D-ROM 

Έγχρωμη οθόνη: (τουλάχιστον 800 Χ 600 24 bits και άνω)  

(DRIVERS ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ MAC ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ) 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ:  
   

                             
 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ: 
Λεπτομερές εγχειρίδιο οδηγιών περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο CD. Παρακαλούμε αναζητήστε στο CD το αρχείο 
οδηγιών. Περιλαμβάνονται 2 αρχεία, τα οποία ονομάζονται αντίστοιχα « CIF (325 X 288)» και «VGA (640 X 480)». 
Ανοίξτε το « CIF (325 X 288)». Μέσα θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης σε 9 γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, 
Ιταλικά, Γαλλικά, Ελβετικά, Φιλανδικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά).  
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Τα εγχειρίδια αυτά είναι σε μορφή Acrobat PDF. Παρακαλούμε, αν δεν διαθέτετε το πρόγραμμα, επισκεφτείτε την 
ιστιοσελίδα http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html για να το κατεβάσετε δωρεάν. 
Ξεκινώντας: 
1. Τοποθετείστε τη μπαταρία με τη σωστή πολικότητα στη θυρίδα. 
2. Ανοίξτε τη φωτογραφική μηχανή πιέζοντας το κουμπί λειτουργιών. 
Προσοχή: 
Εφόσον η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη μέσω της θύρας USB, δεν είναι απαραίτητη η μπαταρία, 
γιατί παίρνει τάση από τον υπολογιστή. Πριν την χρήση της λειτουργίας PC-CAM, κατεβάστε όλες τις 

φωτογραφίες στον υπολογιστή για να μην χαθούν. 
Προφυλάξεις: 
1. Εάν η μηχανή μείνει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα κατεβάστε όλες τις φωτογραφίες στον υπολογιστή 

και βγάλτε τις μπαταρίες. 
2. Αλλάξτε μπαταρία μέσα σε 30 δευτερόλεπτα για να αποφύγετε την απώλεια φωτογραφιών. 
3. Εάν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για 20 δευτερόλεπτα, θα κλείσει μόνη της προκειμένου να εξοικονομήσει ενέργεια. 

Μπορείτε να πιέσετε το κουμπί λειτουργιών για να την επαναφέρετε σε λειτουργία. 
Εγκατάσταση Λογισμικού: 
Προσοχή: 
Σιγουρευτείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το απαραίτητο λογισμικό στον υπολογιστή σας πριν συνδέσετε τη συσκευή σας με 
αυτόν. 
1. Πριν την εγκατάσταση κλείστε όλα τα προγράμματα που τρέχουν στον υπολογιστή σας. 
2. Βάλτε το CD στο CD-ROM drive. 
3. Το πρόγραμμα διασύνδεσης θα ανοίξει αυτόματα. 
4. Επιλέξτε, αρχικά, το εικονίδιο « Install Digital Camera Driver ». 

Κουμπί 
διαφράγματος                       Σκόπευση 

Φακός 

USB 

Βομβητής 

Κουμπί διαφράγματος                       

Κουμπί 

λειτουργιών 

Οθόνη LCD 

Θυρίδα μπαταρίας 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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5. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό Ulead photo Express, το οποίο περιέχεται στο CD, επιλέξτε το εικονίδιο 
«Install 4 SE». 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
Πριν την εγκατάσταση των Drivers βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατεστημένα στο PC σας τα Windows98 και Microsoft DirectX 
8.0 ή υψηλότερη έκδοσή τους. Εάν δεν υπάρχει DirectX 8.0 στον υπολογιστή σας παρακαλούμε κάντε αρχικά την 
εγκατάσταση. Το  DirectX 8.0 περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο CD μέσα στον φάκελο (folder) DirectX 8.0. Τρέξτε το 
dxsetup.exe για να το εγκαταστήσετε. 
Λειτουργία της κάμερας: 
Το LCD της κάμερας θα εμφανίσει τα ακόλουθα σύμβολα, εάν πιεσθεί συνεχόμενα. Οι ερμηνείες είναι οι εξής: 

 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και τις επιλογές, όπως περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο, θα βρείτε 
στο CD.  
Λήψη φωτογραφιών: 
1. Πατήστε το κουμπί λειτουργιών. Η κάμερα είναι ρυθμισμένη να βγάζει φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Στην οθόνη 

εμφανίζεται ο μέγιστος αριθμός φωτογραφιών που μπορείτε να βγάλετε. 
2. Εστιάστε στην εικόνα που θέλετε να φωτογραφίσετε μέσα από το σκόπευτρο της κάμερας. 
3. Πιέστε το κουμπί λήψης φωτογραφιών. Ένας διακριτικός ήχος θα σημάνει το τέλος της λήψης. Ταυτόχρονα ο αριθμός 

των φωτογραφιών στην οθόνη θα μειωθεί κατά ένα. 
Προσοχή: 
Εάν ο φωτισμός δεν είναι επαρκής, η συσκευή θα κρατήσει το διάφραγμα ανοιχτό για περισσότερο χρόνο. Κρατήστε τη 
ακίνητη και περιμένετε μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο τέλους της λήψης. Αν το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα 
σκοτεινό, θα ακούσετε ένα συνεχόμενο ήχο, ο οποίος σας ενημερώνει ότι δεν είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών. 
Κατεβάζοντας τις φωτογραφίες: 
1. Συνδέστε την κάμερα με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Ο υπολογιστής θα ενημερωθεί αυτόματα για τις νέες 

πληροφορίες επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση. 
My DSC: 
Εικονίδιο:  PCCam = PC κάμερα                      Μy DSC = Κατεβάζει φωτογραφίες 

2. Ανοίξτε το αρχείο «Μy DSC» στο desktop και επιλέξτε δύο συνεχόμενες φορές το εικονίδιο «Μy DSC». Η διασύνδεση  
θα φύγει από την οθόνη. 

Download: Κατεβάζει εικόνες      Transfer: Μεταφορά     Save: Αποθήκευση      Select all: Επιλογή όλων   
Edit image: Επεξεργασία εικόνας 
3. Πατήστε το κουμπί «download» και οι εικόνες που έχετε τραβήξει θα εμφανιστούν σε εικονίδια στη διασύνδεση. 
4. Επιλέξτε το εικονίδιο που προτιμάτε με το δεξί κουμπί του ποντικιού σας ή πατήστε το «select all» για να επιλέξετε όλα 

τα εικονίδια. 
5. Αφού επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να σώσετε, η εικόνα θα μπει σε ένα κόκκινο πλαίσιο. Επιλέξτε το κουμπί 

«save photo», το που θα σώσετε την φωτογραφία καθώς και το όνομα που θα της δώσετε. 
6. Αφού σώσετε όλες τις φωτογραφίες που επιθυμείτε, μπορείτε να καθαρίσετε τη μνήμη της μηχανής και να ξεκινήσετε 

πάλι τη λήψη φωτογραφιών. 
PC Camera: 
1. Επιλέξτε δύο συνεχόμενες φορές το εικονίδιο PCCam για να το ανοίξετε. 
2. Εάν δεν φαίνεται καμιά εικόνα, μπορείτε να επιλέξετε «Preview» στο «Options Menu» για να ενεργοποιηθεί. 
3. Μπορείτε να επιλέξετε το βαθμό ευκρίνειας από το «Options Menu». Η αυτόματη αρχική επιλογή είναι QVGA (320 Χ 

240).  

 

Έτοιμη να τραβήξει φωτογραφίες 
υψηλής ανάλυσης. 

 

 

Εκτός λειτουργίας. 

 
Χρονοδιακόπτης 

 
Βίντεο 

Διαγραφή όλων των 
φωτογραφιών 

Διαγραφή της τελευταίας 
φωτογραφίας 

Μετατροπή σε λειτουργία 
χαμηλής ανάλυσης 

Έτοιμη να λάβει φωτογραφίες 
χαμηλής ανάλυσης 

 

Μετατροπή σε λειτουργία 
υψηλής ανάλυσης 

Λειτουργία  
συμπίεσης 
 

Ακύρωση λειτουργίας συμπίεσης 
 

 

 Μετατροπή σε συχνότητα 50HZ 
 
Μετατροπή σε συχνότητα 60HZ 


