
  הפעלה.1

 1-2, לחץ על כפתור הפעלה/הקלטה,(מנעול סגור), למשך של כ- HSS-RC200HD את ה- להפעילע"מ .1
שניות עד שהלד הכחול בתחתית היח' נדלק,כעת המכשיר במצב המתנה ומוכן לפעולה.

  לחץ בעדינות על כפתור הפעלה/הקלטה שנית. לד חווי אדום יידלק בתחתית היח'להקליט ווידאוע"מ .2
שיעיד שהמערכת במצב הקלטה.

-2 יש ללחוץ על אותו הכפתור שוב – תהליך העצירה יכול לקחת כמה שניות,(לעצור את ההקלטהע"מ .3
 שניות), בהתאם לגודל הקובץ שהוקלט. בתום התהליך ייכבה הלד האדום.10

  יש ללחוץ על כפתור צילום,(מכונית),פעם אחת כאשר המערכת במצב המתנהלצלם תמונת סטילסע"מ .4
בלבד, לד החווי האדום יידלק לרגע.

 יש ללחוץ על כפתור הכיבוי.(מנעול פתוח), הלד הכחול ייכבה. לכבות את המערכתע"מ .5
  PC  חיבור המערכת ל-

  שמסופק עם הערכה,USBיש להסיר את הכיסוי בתחתית היח' ולחבר את השלט למחשב בעזרת כבל .6
 לד ירוק הידלק, לאחר מיכן יש להדליק את המכשיר באמצעות כפתור הפעלה/הקלטה לד כחול הידלק

,המכשיר יזוהה כדיסק חיצוני.
  שבה יופיעו כלDCIMיש להיכנס דרך "המחשב שלי" לתקיית הכונן שנפתחה בתוכה תופיע תקייה בשם .7

הקבצים שהוקלטו. יש להשתמש בהעתקה / גזירה להעברה לתקייה הרצויה במחשב. 
לפני ניתוק היח' מהמחשב חובה להשתמש בתהליך הוצאת חומרה באופן בטוח. .8

 txt ע"מ ליצור קובץ .note padלחץ על הלחצן הימני של העכבר בשולחן העבודה > .9
פתח קובץ חדש..10
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 לחלוטין לדוגמא הנ"ל, השעה תצורת ההכנסה חייבת להיות זהה
 שעות.24חייבת להיות בפורמט של 

 ושמור.settime.txtקרא לקובץ בשם .12
.USBכבל ה- הדלק את היח' וחבר למחשב באמצעות.13
 התקייה הראשית שנפתחת העתק את הקובץ שיצרת ישירות אל.14

תקייה מסוימת. בעת חיבור היח' למחשב ולא אל תוך
נתק באופן בטוח את היח' מהמחשב..15
 – כעת תהליך כיוון השעון הדלק את היח' וכבה אותה מיידית אח"כ.16

הפנימי הושלם.
הסעיפים הנ"ל. לכיוון חדש של תאריך שעה חזור על.17
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