handboek
K1: Aan / uit knop, afzonderlijke audio opnames.
K2: Camera.
K3: Bewegingsdetectie camera.
K4: Staatsindicator.
K5: Scène.
K6: Microfoon.
K7: Micro SD-kaartsleuf
K8: USB-poort.
Toetsen
K1 + K2 toetsen worden gebruikt om de
pendrive te resetten wanneer het niet goed
reageert.
K1-toets: gebruikt om afzonderlijke opnames
te maken.
K2-toets: gebruikt om de camera-modus in te
voeren.
K3-toets: gebruikt om de bewegingsdetectiemodus in te voeren.
Aan uit
Druk lang op de knop K1. De blauwe en rode
zal knipperen en het apparaat zal trillen. Het
apparaat start zodra het blauwe licht ophoudt
met knipperen. Het rode lampje knippert en
het apparaat staat in de standby-modus. Druk
lang op de K1 knop en het apparaat wordt uitgeschakeld nadat het lampje 3 keer knippert.
Fotomodus
Druk in de standby-modus op de K2-toets.
De blauwe lampjes gaan aan en rode lichten
worden uitgeschakeld als een foto wordt
gemaakt en opgeslagen. Zodra het klaar is,
blijft het rode lampje aan en gaat het in de
standby-modus.
Camera modus
Druk in de standby-modus lang op de K2toets. De pendrive zal twee keer trillen. Het
rode lampje gaat uit nadat het 3 keer knippert
nadat het video zal starten. Tijdens de video
opname, als u op de toetsen K1 of K3 drukt,
gaat het rode lampje uit nadat 6 knippert en
dit betekent dat op dit moment video wordt
opgenomen. Druk op de K2-toets om deze

functie te stoppen. De machine zal een keer
trillen en het rode lampje blijft aan en komt
weer in de standby-modus
Audio opname modus
Als u tijdens de standby-knop op de K1 toets
drukt, zal de pendrive een keer vibberen,
Het rode lampje gaat uit en het blauwe lampje
knippert 3 keer, ook uit, en het start nu audio
opname. Druk nogmaals op de knop K1 om
de pendrive-geluidsopname te stoppen en
bestand op te slaan, het blauwe lampje uit te
schakelen en het rode lampje gaat weer in de
standby-modus.
Bewegingsdetectiemodus
Druk in de standby-modus op de knop K3.
De pendrive zal 3 keer trillen. Het blauwe en
rode lampje knippert 4 keer aan en uit. Het
gaat nu naar de bewegingsdetectiemodus. Als
er iets van de pendrive komt, gaat het blauwe
licht knipperen. Druk op de knop K3 om de
bewegingsdetectiemodus te verlaten en de
opgenomen video op te slaan. De pendrive
gaat dan in de standby-modus.
PC camera modus
Wanneer de pendrive is uitgeschakeld, druk
dan op de K2 knop om deze in de PC Camera
Mode te zetten, de PC zelf herkent het apparaat en installeert het station zelf.
In rekening brengen
Sluit de pendrive aan op een USB-sleuf of
USB-oplader. Als het licht knippert, betekent
dit dat de pendrive opladen. Als de pendrive
volledig opgeladen is, zal het blauwe licht
uitzetten. Voor de eerste vijf ladingen, laat
het apparaat toe om op zijn volle capaciteit te
laden.
De camera opladen
Als de pendrive-kosten opladen, houdt u de
knop K3 gedurende 6 seconden ingedrukt
totdat een rood licht verschijnt. Dit betekent
dat de camera in de standby-modus staat. Nu
kunt u foto’s, video’s maken, geluid opnemen
en bewegingsdetectiemodus invoeren.

Stel opnametijd in
Video bestanden tonen de tijd waarop het
bestand is opgenomen. Het formaat is jaar
- maand - datum: uur: minuten: seconden.
Om de tijd in te stellen, controleer of de
pendrive is aangesloten op de computer via
een USB-kabel en wacht tot het pictogram
‘verwijderbare harde schijf’ verschijnt. Open
de notitieblok van Windows software (TAG.
TXT-indeling) en typ in:
2013-03-01 23:59:59
Geef dan het bestand een titel: TAG.txt
Sla het bestand op en kopieer het op de pendrive. Ontkoppel de USB-kabel en u ziet nu de
tijd aan de rechteronderkant van de opgenomen video.
behandeling
Als de pendrive uit de batterij loopt, knippert
het blauwe en rode lamp ongeveer twee keer.
De pendrive zal automatisch het huidige
bestand opslaan en vervolgens afsluiten. Laad
de camera alsjeblieft na gebruik. Als de camera
om welke reden dan ook gaat werken, druk
dan op K1 en K2 om het apparaat opnieuw te
starten voordat u het opnieuw gebruikt. Als
het apparaat niet wordt ingeschakeld, gelieve
het te laden. Als het niet goed aansluit op de
computer, controleer dan of het besturingssysteem compatibel is. Controleer of de USB-kabel goed werkt en als de geheugenkaart vol of
beschadigd is.
Kenmerken
Video formaat: AVI.
Video codering: M-JPEG.
Resolutie verhouding: 720 * 480 VGA.
Frame snelheid: 30fps.
Speel software: het besturingssysteem wordt
geleverd of video afspelen. Software mainstream.
Beeldformaat: JPG 1280 * 1024.
Afbeelding: 5 megapixels.
Beeldverhouding: 4: 3
Ondersteuningssysteem: Windows me / 2000
xp 2003 / Vista / 7
Batterijcapaciteit: 180mAh.

Werktijden: Ongeveer 75 minuten.
Laadspanning: DC-5V.
Interface type: USB.
Geheugenkaart: micro TF kaart.
Batterij Type: Hoge capaciteit Polymer lithium
elektriciteit.
Belangrijk
Batterij: Als u de accu intensief gebruikt, zal de
levensduur van de batterij over de tijd verkorten. Als de pendrive niet lang gebruikt wordt,
gelieve eerst te laden voordat u het opnieuw
gebruikt.
De capaciteit van de USB is iets minder dan
die vermeld. Dit is een normale gebeurtenis.
Gebruik dit apparaat als secundaire back-upapparaat alsjeblieft niet.
Videokwaliteit: dit product heeft geen professionele video-opname kwaliteit.
Werktemperaturen: 0-40 ºC
Werkende luchtvochtigheid (milieu): 20% 80%. Gebruik het product niet in een vochtige
werkomgeving, het product is niet waterdicht.
Gebruik de pendrive in een goed verlichte,
stofvrije omgeving. Niet direct aan de zon
wijzen.
Reinigingsvoorschriften: reinig het apparaat
voorzichtig met een doek.
Raak het apparaat niet aan, noch plaats het
dicht bij een magnetisch veld.
Recycleer: Gelieve dit product te recyclen, doe
het niet in een vuur of iets anders.

