NEDERLANDS
Introductie / Introductie
Ontworpen voor avontuur, heeft
de sportcamera UNOTEC XTR
PRO IV resoluties tot 4K 30fps.
Dankzij de breedte van 170
graden kunt u een kwalitatieve en
impresieve video opnemen. U kunt
opnemen als u een motorfiets, een
quad, een fiets of een surf brengt
dankzij alle bijgeleverde accessoires. Met de camera.
Diseñada para la aventura, la
cámara de deporte UNOTEC XTR
PRO IV heeft een resolutie van 4K
30fps. Le permite grabar un vídeo
calidad y la impresionante gracias
met een grote hoek van 170 graden. Puedes Grabar Mientra’s zijn
er in de buurt van, maar er zijn nog
geen reviews beschikbaar voor
deze surfen. Con la cámara.
Voor gebruik
Kies alstublieft een merkwaardige
Micro SD-kaart, en formatteer het
dan voor gebruik met de computer. Wij raden u aan een hoge
kwaliteit klasse 10 SD-kaart voor
het beste resultaat.
De batterij installeren:
- Druk een beetje op en veeg de
batterijkap om het te openen.
- Installeer de batterij correct in de

camera zoals aangegeven met +/teken en zorg ervoor dat het in de
juiste richting staat met de pijltjes
die op de batterij zijn gemarkeerd
voordat u deze aansluit.
- De batterij verwijderen: Open de
kap en trek de batterij uit.
Opladen
- U kunt deze camera opladen
door deze rechtstreeks aan te
sluiten op de computer of met de
meegeleverde voedingsadapter.
- Het kan ook worden opgeladen
met de autolader.
- XTR Pro IV kan video opnemen
tijdens het opladen (Overschakelen naar voertuigmodus in
het menu).
- De camera kan opladen met de
stroom uitgeschakeld.
Zet de camera aan en uit
Houd de aan / uit-knop gedurende
3 tot 5 seconden ingedrukt om het
aan / uit te zetten.
Schakelmodi
Druk op de aan / uit-knop om de
modusfunctie te gebruiken en om
te schakelen tussen video Opname
/ Foto-opname / Afspelen (Video’s
en foto’s bekijken) / Time-lapse
(Video’s maken van versnelde tijd)
/ Slow motion (Om slow-motion
video’s op te nemen) (Om de inste-

llingen van de camera te wijzigen).
Video REC
Overschakelen naar de opnamemodus en u ziet een pictogram
onderaan het scherm. Druk op OK
om de opname te starten, en een
rood pictogram onderaan begint
te knipperen. Druk nogmaals op
“OK” als u wilt stoppen en het
pictogram verdwijnt.
Foto opname en instellingen
Druk op “Mode” om “Foto opname
modus” te selecteren. U ziet een
pictogram in de linkerbovenhoek
van het scherm als de camera in
de fotografische modus staat.
Druk op “OK” om foto’s te maken.
Opnamemodi: Single shot / Self-timer (3s, 5s, 10s, 20s) / Automatische opname (3s, 10s, 15s, 20s,
30s) / Continue shooting (3P / S,
5P / S, 10P / S)
Data Opslag & Afspelen
Als u uw foto’s en video’s wilt
bekijken, schakelt u over naar de
afspeelmodus.
U kunt ook de meegeleverde
micro SD-adapter gebruiken om in
een computer compatibele smartphone of tablet de opgenomen
bestanden te lezen. U kunt ook de
video’s en foto’s naar Android of

iOS met de app overbrengen via
de wifi-verbinding.
Wifi Conection
U kunt een Android- of iOS-smartphone aansluiten op de camera
via een WiFi-verbinding. Ga als
volgt te werk om deze aan te
sluiten:
- Installeer de “XDV” app (IOS &
ANDROID) op een smartphone.
- Activeer de Wifi op de camera
met de UP-knop van de camera.
Er verschijnt een icoon in het
scherm om aan te geven dat het
verbonden is. De naam en het wachtwoord van het camera-wifi-netwerk verschijnen op het scherm.
- Activeer de WiFi op de smartphone, zoek naar de WiFi van de
camera en verbind er dan mee.
- Nu kunt u de volgende functies
uitvoeren:
- Overzicht van de foto’s en
video’s.
- Live weergave op het smartphone scherm.
- Begin met opname of neem een 
foto.
- Zet je foto’s en video’s over op je
smartphone.

