HD CAR CAM
Salora CDC25
GEBRUIKERSHANDLEIDING
INSTRUCTIES

1.
2.
3.
4.
5.

Omhoog
Menu
Omlaag
OK
Modus

6.
7.
8.
9.
10.

Vergrendeling
Reset/MIC
Aan/Uit
TF kaart
Speaker

11.
12.
13.
14.
15.

Display
Lens
Opening voor bevestiging
USB
LED lamp

Stroomvoorziening:
1. Geïntegreerde batterij
2. USB
Kenmerken:
Plaats de Micro SD kaart in de camera voordat u deze gaat gebruiken. Alle bestanden zullen op de
Micro SD kaart worden opgeslagen.
1. Aan/Uit functie:
Druk kort op de Aan/Uit knop (8) om de camera aan of uit te zetten.
2. Video functie
Video modus: in de stand-by modus, druk kort op de OK knop (4) om de opname te starten,
druk nogmaals kort op de OK knop (4) om de opname te stoppen en op te slaan.
3. Foto functie:
Foto modus: in de stand-by modus, drukt u op de OK knop (4) om een foto te nemen.
4. Afspeel functie:
Afspeel modus: in de stand-by modus, drukt op de Omhoog of Omlaag knop (1,3) om een
bestand te selecteren, druk op OK (4) om het bestand af te spelen.
5. Vergrendeling functie:
In de video modus, drukt u op de vergrendeling knop (6) om het huidige bestand te
vergrendelen.

Video menu:
In de video modus, drukt u op de menu knop (2) om het instellingen menu te openen.
1. Video formaat
720P, VGA. Selecteer het formaat van uw keuze en druk op OK (4) om te bevesƟgen.
2. Tijd&Datum stempel
Uit, Datum, Datum&Tijd
3. Bewegingsensor Aan/Uit:
Uit: de camera staat in stand-by en zal geen opnames maken.
Aan: de camera staat in stand-by, zodra de ontvanger van de camera een beweging
detecteert, zal deze starten met het maken van een opname.
4. Loop ƟũĚ
Uit/1min/3min/5min/10min
5. Spraak commando
Aan: de video opname start na een spraakcommando
Uit: er zal geen video opname worden gestart na een spraakcommando.
Foto menu
In de foto modus, drukt u op de menu knop (2) om het instellingen menu te openen.
1. ResoluƟĞ͗
3M/2M/1M/VGA
Systeem conĮguƌĂƟĞ menu
Druk eerst op de menu knop (2), druk nogmaals om het conĮguraƟe instellingen menu te openen.
1. FormaƩeren: Annuleren/OK
2. Talen: Engels, Chinees, Japans, Frans, Duits, Koreaans, Italiaans, Portugees, en meer.
3. Auto oī͗ 1min/3min/5min/Uit. De camera zal automaƟƐĐh uitgaan na een ingestelde periode
van inacƟviteit.
4. Systeem reset: Annuleren/OK
5. FrequĞŶƟĞ: 50Hz/60Hz
6. DATUM: jaar/maand/dag
7. USB: PC CAM/Disk drive
Bestand downloaden
Selecteer de USB disk drive, sluit een USB kabel aan op de computer, de computer leest de disk drive.
Selecteer het bestand dat u wilt, lezen, kopiëren of verwijderen.
Technische parameters
AfmeƟng LCD scherm
2.4 inch High DĞĮniƟon scherm
Max video resoluƟe
HD; VGA
Video formaat
AVI
Max aĩeelding resoluƟĞ
3M, 2M, 1M
Micro SD kaart
Ondersteunt 4GB-32GB
Nachtzicht funĐƟĞ
Ondersteunt
Microfoon/luidspreker
Intern
Stroomvoeding
5VDC/500mah
ĂƩerij
Geïntegreerd
Wij behouden ons het recht voor het ontwerp en speciĮĐĂƟĞƐ aan te passen zonder kennisgeving
vooraf.

