NEDERLANDS
Deze handleiding kan u helpen bij het
juiste gebruik van apparatuur. Alvorens
gebruik te maken, gelieve voldoende
aandacht te besteden aan de handleiding om ervoor te zorgen dat het
gebruik ervan correct is.
functies
Video resolutie: 640 * 480 Video formaat: AVI, 30fps. Camera: 1600 * 1200,
JPG. USB overdrachtssnelheid: 2.0.
Geheugen: 4GB. Ondersteunt voice
recording functie, video en foto’s. Werk
met oplaadbare lithiumbatterij (90-120
minuten). Geen driver installatie vereist
voor Windows ME / 2000 / XP / MAX
OS 9.2.2 of hoger
Batterijlading
1. Deze apparatuur gebruikt lithium-batterij voor het opladen, sluit de USB aan
om de kabel te bekijken en sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van
de PC, de LED-indicator wordt rood.
Wanneer de batterij volledig opgeladen
is, wordt de LED blauw. U kunt ook de
meegeleverde USB-oplader gebruiken.
2. Tijdens het opnemen van de video
wordt de camera uitgeschakeld als de
batterij zeer laag is, maar voordat het
systeem wordt uitgeschakeld, wordt de
huidige opname opgeslagen.
instructies:
1. AAN: Druk 3 seconden op de “ON
/ OFF” knop, waardoor het toestel
ingeschakeld is. De LED brandt 3
seconden later rood om blauw in te
stellen (Standby).

2. VIDEO-OPNAME: Met de blauwe
LED in de standby-modus, druk één
keer op de ON / OFF-VIDEO toets. De
blauwe LED knippert drie keer en wordt uitgeschakeld. Op dit moment is de
klok opgenomen (hoewel er geen LED
is om een grotere discretie te bereiken).
Door op de knop of AUDIO-VIDEOFOTO’S te drukken, zal de opname geen
effect hebben, maar zal het controleren
of de video nog steeds werkt omdat
de LED drie keer knippert wanneer u
op een van deze knoppen drukt. Om
te stoppen met het opnemen van een
video, drukt u drie seconden op de aan
/ uit-knop totdat de LED 3 keer snel
knippert. Dus de opname stopt en de
klok gaat uit.
3. FOTO’S TAKEN Met de LED in
blauw, druk de PHOTO / AUDIO toets
een keer in. De LED brandt gedurende
twee seconden rood en gaat terug naar
blauw. De foto is al opgeslagen.
4. AUDIO OPNAME: Met de LED in
blauw, druk de PHOTO / AUDIO toets
één keer in. De LED wordt rood en
knippert een keer per seconde. Dit
betekent dat u AUDIO (NO VIDEO)
opneemt. Druk op de knop FOTO’S /
AUDIO om de opname te stoppen en
de LED wordt blauw.
BELANGRIJK !!!
Als een (NO SUMERGIBLE) waterdicht
horloge is de microfoon beschermd met
een schroefdop (rechts boven), moet
u deze verwijderen als u de microfoon
wilt gebruiken.
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