I. Kennismaken met uw camera
1. Configuratie en installatie
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1

Weergaveknop

2

LED de knop Aan/Uit

3

Modusknop (DV / DSC)

4

Ontspanknop

5

Bovenknop

6

OK-knop

7

AV / USB- aansluiting

8

Rechterknop

9

Menuknop

10
11

Benedenknop
Voedingsknop

12

Linkerknop

13

LCD-scherm

14

Statiefaansluiting

15

SD kaartsleuf

16

Polsriempje

17

Batterijdeksel

18

Lens

2. In-beeld
A. Ontspruiten films

B. Stilstaande beelden
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C. Weergave

3. Voorbereiding vóór vangst
3.1 Batterijen
Open de batterijdekking en plaats de batterijen in de richting zoals
aangegeven op de binnenkant van de klep.
3.2 Plaats een geheugenkaart
Plaats een geheugenkaart in de richting zoals met
de pijl is aangegeven. Controleer de juiste richting
alvorens de geheugenkaart op te nemen.
4. In / Uitschakelen van de camera
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a) Open het LCD paneel.
b) Druk op de voedingsknop om de camera in/uit te schakelen.
5. Shooting
a) Druk op de voedingsknop to enter default opnamestand. Als de
camera op andere wijze, druk op de modusknop tot het pictogram
verschijnt op de hogere linkerhoek van het scherm.
b) Druk op de ontspanknop beelden op te nemen.
6. Opnemen van een video
a) Druk op de modusknop tot het pictogram “
hogere linkerhoek van het scherm.

” verschijnt op de

b) Druk op de ontspanknop om de opnemen te starten.
c) Druk op de ontspanknop om de videoweergave te stoppen.
Wanneer het licht ontoereikend is kunt u leiden Aan/Uit-knop drukken om
leiden aan te steken.
7. Opnemen van een audio
a) Druk op de modusknop om de Audio opnamestand te openen
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(

).

b) Druk op de ontspanknop om de opnemen te starten.
c) Druk op de ontspanknop om de videoweergave te stoppen.
8. Weergavestand
8.1 Beeldoverzicht
a) Druk op de Modusknop tot het pictogram
of informatie “ AVI ” of
“ WAV ” verschijnt op de hogere linkerhoek van het scherm om de
Weergavestand te openen.
b) Druk op de linker/rechert-knop
beeld of videobestand te tonen.

om het vorig of volgende

c) Wanneer het stilbeelden te bekijken, druk op de naar benedenknop
om het indexscherm te tonen.
8.2 Spelen video en audiobestanden
Deze camera heeft niet de luidspreker; Het alarm slechts beschikbare
wanneer het verbinden aan TV of PC te weergevestand.
a) Camera opnieuw in en druk op de modeknop te weergeven.
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b) Druk op de linker/rechterknop
audiobestand (WAV) te gebruiken.

om de videobestand (AVI) of

c) Druk op de ontspanknop om de video of audio te spelen en druk
opnieuw weergave te stoppen.
d) Druk op de linker/rechter- knop
of videobestand te tonen.

om de vorig of volgende beeld

e) Druk op de OK-knop te pauzeren en druk opnieuw om door te gaan.
8.3 Wissen van bestanden
a) In Weergavestand, druk op de menuknop om de menuinterface in te
voeren, druk op de boven / benedenknop
om de “ wissen
huidige ” of “ wissen alle ” af te gebruiken .
b) Selecteer “ Wissen huidige ” om de huidige bestand te wissen. Druk
op de rechterknop te bevestigen en te sluiten.
c) Selecteer “ Wissen Alle ” om alle bestanden uit te wissen. Druk
opnieuw op de rechterknop te bevestigen en te sluiten.

Ⅱ. Beelddownload
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Plaats de wijze USB aan “ massa-opslag ” en dan wordt de camera een
verwijderbare opslaggelegenheid.
a) Sluit de USB kabel die met de camera gebundeld is aan op de USB
slede.
b) Dubbelklik de pictogram “ Deze computer ” op uw computer.
”.

c) Dubbelklik de pictogram “
d) Dubbelklik de “ DCIM ” map.

e) Kopiëren van alle bestanden om uw computer.
Opmerking: Neem niet de kaart van BR of de batterijen wanneer u de
dossiers aan PC kopiërt; anders de dossiers worden vernietigd of worden
verloren.
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Ⅲ. Specificaties & systeemvereisten
1. Specificatiess
Sensor
Beeldresolutie

CMOS 3 megapixels
2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200,
1280 x 960, 640 x 480

Opslagmedium

32MB intern flash, Externe D-kaartsleuf (8MB tot 2GB)

Bestandsindeling

JPEG, WAV, MJPEG(AVI)

Optspan

Enkel/Meerdere

Videokwaliteit

VGA 640x480 ,QVGA 320X240

Sluitertijd

Elektrisch：1/2 ~ 1/1024 sec

Zelfontspanner

10 sec / 20 sec

Zoom

4 x digitale zoom

Witbalans

Auto / Zonlicht / Gloeilamp / TL / Bewolkt

Blootgesteld

-2.0 ~ +2.0

Illumination

Auto

PC-CAM-stand

640 x 480

Interface

USB1.1
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TV -uitgang

NTSC / PAL

scherm

1.5” TFT LCD

Voeding

3 AAA alkalinebatterijen

OSD Taal

Engels / Frans / German / Spaans / Italiaans /
Portugees / Nederlands/Grieks

Scherpstelbereik

f=6.4mm

Aperture

F=2.8

Auto power off

60sec / 120sec

Systeemvereisten

WIN98SE / 2000 / ME / XP / Vista

Gewicht

0.14 kg (batterijen niet inbegrepen en SD kaart)

Afmetingen

102 mm x 30 mm x 54 mm

Opmerking: Het productontwerp en de specificaties zijn voor wijzigingen
vatbaar zonder bericht.
2. Systeemvereisten：
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
CPU: Pentium III 800MHz of hoger
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Geheugen：64 MB geheugen of hoger
Schijfruimte：Min. 128 MB fruimte beschikbaar

Opmerking: Dit symbool op het product of in de instructies betekent dat
uw elektro en elektronisch materiaal aan het eind van zijn leven
gescheiden van uw huishoudelijk afval zou moeten worden geschikt. Er
zijn afzonderlijke inzamelingssystemen om in de EU te recycleren. Voor
meer informatie, gelieve het plaatselijk gezag of uw detailhandelaar te
contacteren waar u het product kocht.
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