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Overzicht 

 

A. Aan-/uit - toets H.  LED-regeling 

B. FOTO - toets I.   SD kaartslot 

C. Video-opnametoets J.   AV OUT - aansluiting k.  Mini USB 1.1 - aansluiting 

D. Navigatietoetsen  

 L.Aansluiting laadkabel 

E. Navigatietoetsen Basiseenheid 

M. 

F. Menu openen, selectietoets N. Schuifkabel 

G. Escapetoets 

 

Hoofdmenu 

In de Previewmodus: Op de toets OK drukken, om het menu op te roepen: 
DELETE ALL 

VIDEO OUTPUT 

DATE / TIME SETUP 

LANGUAGE 

VIDEO FORMAT 

AUTO POWER OFF 

DELETE ALL set up 

Geeft 2 opties weer. Op              drukken om JA of NEE te kiezen. Op 
OK   

VIDEO OUTPUT 

Videokabel insteken. Selecteer deze functie om de overdracht van 
de basiseenheid naar het televisietoestel tot stand te brengen. Het 
beeld op de basiseenheid wordt zwart. Met dezelfde functie kunt u 
het beeld op uw basiseenheid opnieuw herstellen. 
DATE/TIME SETUP 

Op             drukken om jaar/maand/dag of uur/minuut/seconde te 
selecteren, 
Instellen met              . Bevestigen met OK. 

Bij display ON, worden tijd/datum overgedragen naar de foto. 

LANGUAGE SETUP 

( Beeld. 1) 

( Beeld. 2) 



Taalkeuze. 

VIDEO FORMAT SETUP Keuze tussen PAL en NTSC 

AUTO POWER OFF SETUP 

Tijd voor automatische uitschakeling 

Ingebruikname 

1. Verbind de schuifkabel met de basiseenheid (zie afb. B-1). Let op de correcte 

inbouwpositie! 

2. Houd de aan/uit-toets gedurende 3-5 seconden ingedrukt om de basiseenheid in te 

schakelen. Daarna wordt op het display gedurende 5 seconden de geheugencapaciteit 

en de laadtoestand weergegeven (zie afb. B-2).  

De basiseenheid is nu klaar voor gebruik 
(                    geheugencapaciteit           laadtoestand) 

3. Houd de aan/uit-toets gedurende 3-5 seconden ingedrukt om de basiseenheid uit te 

schakelen. 

 (B-1)  (B-2) 

Bediening 

Foto 
  

      indrukken om een foto te maken. 

Na de foto-opname schakelt de basiseenheid over
 

naar de Previewmodus.  

  

Vidéo  

1. indrukken voor een video-opname.    

In de linker benedenhoek verschijnt  

2. indrukken om de video-opname te     

beëindigen. 
In de linker benedenhoek verdwijnt  

  
P.S.: Men kan tijdens de opname op        . 

drukken. De video-opname       wordt 

beëindigd en er wordt een foto gemaakt. 

Video’s / foto’s 

bekijken 

  

1. In de Previewmodus        of         

indrukken.    Het laatste beeld wordt 

weergegeven. 
2. of         indrukken om de opgeslagen    

video’s / foto’s te bekijken. 

 

  

  

  



 

 

SD bestandsbenaming 

Instelling basiseenheid: 1 januari                      Bestandsnaam: 11061423.JPG 

1 1 06 1 4 2 3 .JPG Maand Dag Uur: Minuut: Seconde Bestandsformaat 

 



11061423.JPG 

 
11061435.ASF 

 DCIM 100MEDIA 

Voor het eerste gebruik moeten de datum en de tijd worden ingesteld. 

De bestandsnaam van de video’s/foto’s is gebaseerd op het tijdstip van de opname. Het 
bestandsformaat is verschillend. 

Помощь при неполадках ? 

Na het inschakelen geen beeld op het LCD-display: 
De accu is leeg, laadkabel aansluiten. 
Het LCD-display is zwart, maar tekst is zichtbaar: 
De aansluiting van de schuifkabel controleren. 
Geen foto-/video-opname mogelijk: 
Geen SD-kaart ingestoken. 
Wanneer de SD-kaart defect is, kunnen er geen gegevens worden opgeslagen. 
Systeemcrash: 
Wanneer er geen functies meer kunnen worden uitgevoerd, moet er 
met een geïsoleerde pen in het gat aan de achterzijde van de 
basiseenheid worden gedrukt. Het systeem voert een herstart uit. 

Veiligheidsinstructies 

De SD Memory Card mag niet worden verwijderd terwijl er gegevens op worden 
opgeslagen (bijv.bij het fotograferen of opnemen van een video). Dit zou kunnen l eiden 
tot gegevensverlies of een beschadiging van de kaart. Gebruik tijdens de opname van 

video’s minstens een 80X SD geheugenkaart. 
Gebruik in alcohol gedrenkte wattenstaafjes om de lens te reinigen. 
Gebruik het product niet in de buurt van olietanks of in een andere gevaarlijke omgeving. 

Gebruik geen chemische oplossingen om het oppervlak te reinigen. De behuizing mag niet 

worden geopend, het apparaat kan daardoor worden beschadigd. 

- Bij het bewaren van het product moet er op worden gelet dat de camerakabel niet geknikt is. 

Gebruik alleen originele reserveonderdelen, andere reserveonderdelen zouden het 
product kunnen beschadigen. 
Gebruik het product niet in een vliegtuig of in ziekenhuizen. 
Stel het product niet bloot aan rechtstreekse zonnestralen. 
Bewaar het product alleen in een droge en voldoende geventileerde omgeving 

 
 

 

 

 

Technische gegevens / beschrijving 

Werktemperatuur basiseenheid                 -20  -  60 o C 
Werktemperatuur camerakop                    -20  -  70 o C 

Opslagtemperatuur                                    -20  -  60 o C 

Laadtemperatuur                     0 40   -   o C 

A chterzijd e 
RESET 

! 



 

Unidad base 

 
Accuspanning 
Display 

Aansluitingen 

Accu 

Video Out - formaat 

Geheugenmedium 

Opslagformaat video 

Opslagformaat foto 

Opnameformaat video 
 

 
DC5V 
3.5”TFT LCD monitor 320*240 pixels 

Mini USB 1.1/ AV out 
herlaadbare li-polymeer-accu (3.7V) 

NTSC & PAL   

SD-kaart (tot 2GB) 

MPEG4 

JPEG (640*480) 

ASF (320*240) 
 

Function 
Snapshot 

snelle video-opname 

snel bekijken 

AV Out 
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