
Gebruikershandleiding

4k Camera, 16M Megapixel

with Wi-Fi
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Attentie Bij Gebruik

Product Kenmerken

Voorwoord

1. Dit is een product met hoge precisie. Laat het niet vallen.

2. Houd de camera weg bij sterk magnetische objecten, zoals bijvoorbeeld 

magneten. 

3. Vermijd daarnaast ook contact met objecten die sterke radiogolven uitzenden. 

De magnetische velden kunnen het product en het beeld en geluid beschadigen.

4. Stel de camera niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.

5. Kies een betrouwbaar merk Micro SD kaart, want een normale kaart heeft niet de 

garantie dat deze altijd correct werkt.

6. Houd ook de Micro SD kaart weg bij de magnetische objecten om het verlies van 

data te voorkomen.

7. Haal de stekker direct uit het stopcontact indien er tijdens het oplaadproces rook 

of vlammen te zien zijn. Zo voorkom je een daadwerkelijke brand.

8. Zorg dat het apparaat buiten bereik van kinderen is tijdens het opladen. Zo kunnen 

ze niet bij de stroomkabel en worden elektrische schokken voorkomen.

9. Bewaar het apparaat in een geïsoleerde, droge en niet-zonnige plek.

1. 3840x2160 30fps, 1920x1080P 60fps, 1280x720P 120fps

2. 16 megapixel fotoresolutie

3. 170 graden groothoek

4. Batterij met grote capaciteit gaat mee tot 2 uur

5. Ondersteunt time lapse, slow motion, timer, automatische fotografie 

6. Ondersteunt 64GB kaart

7. Ondersteunt HD Out kabel

Dit product is een luxe atletisch kampeerproduct van hoge kwaliteit. Het heeft meerdere 

functies zoals digitale video fotografie, langzame fotografie, stem, videoweergave en 

verwijderbare batterij.

Bovendien is het geschikt voor buitensporten, huisbeveiliging en duiken.

Multifunctioneel

Buitensport Mariene sporten Duiken Huisinbreker
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Diagram van het product:

Videoscherm Omlaag knop

Omhoog knop/WIFI

Speaker

Batterijklep
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OK
Ontkoppelknop voor 

waterbestendige case

Lens

Switch/ modus

Omlaag knop

Omhoog’ knop

Diagram over waterbestendigheid:

Switch / modus

OK

MIC

Micro SD

USB

Lens

HDOUT
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Waterbestendige 

case & voetstuk 1

Achterkant clip Clip FietsbeugelOmhulsel

Voetstuk 2 Vaste basis en 

commutator

Switch ondersteuning Lint 3m kabel

Helm voetstuk Bandage Dsta kabel Handleiding SchoonmaakddoekAfstandsbediening

Helm voetsstuk Voetstuk 1 Lange stok Waterbestendige case

Diagram voor montage:

Diagram van accessoires:
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Helm voetstuk Voetstuk 1/lange stok Korte stok/ondersteuning 3

Korte stok/ondersteuning 2 Waterbestendige case

Fietsbeugel/ lange stok Waterbestendige case
Lange stok/

ondersteuning 3

Camera Achterkant clip
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Gids voor gebruik

1. Stop de Micro SD kaart erin

 Let op: Kies een betrouwbaar merk Micro SD kaart, want een normale kaart heeft niet de 

garantie dat deze altijd correct werkt.

2. Installeer en haal de batterij eruit

 …… Wat bedoelen ze nou?

3. Laad de batterij op

 a. Gebruik de USB-kabel om op te laden via een adapter of computer.

 b. Laad de batterij op en gebruik de camera tegelijkertijd.

 c. Het opladen van de batterij is mogelijk zodra het apparaat uitstaat.

4. Aan- en uitdoen van de camera

 a. Houd de knop voor 3-5 seconden ingedrukt.

 b. Open het scherm en doe het dan aan, sluit het scherm en doe het dan uit.

5. Verbinden/ontkoppelen WIFI (check ook stap 8)

 a. Verbinden: Houd de omhoog knop lang ingedrukt. Het lampje zal geel gaan knipperen.

 b. ontkoppelen: Na het verbinden, druk je kort op de omhoog knop. Het gele lampje zal 

uitgaan. 

6. Verander de modus

 Doe het apparaat aan en druk kort op de aan- en uitknop. Je kunt switchen tussen video 

opnemen, fotografie, langzame fotografie, bladeren in bestanden en instellingen.

7. Fotografie en de instellingen

 a. fotograferen en video-instellingen

 Als de camera in videomodus staat, druk je op de Enter knop om te starten met opnemen. Er 

zal een knipperend bolletje te zien zijn dat stopt nadat je stopt met opnemen.

 Videomodi: Normaal, Loop opname (2 min. 3 min. 5 min.), time lapse video (0,5 sec, 1 sec, 2 

sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec 60 sec).

 b. Fotografie en foto instellingen

 Selecteer de cameramodus en gebruik de Enter knop om foto’s te maken.

 Fotomodi: Normaal, met timer (3 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec), automatisch (3 sec, 10 sec, 15 

sec, 20 sec, 30 sec)

 c. Langzame fotografie en de instellingen

 Dit werkt op dezelfde manier als onder stap 7a.

 Modi: 1080P/ 60fps, 720P/ 120fps

 d. Verwijder bestanden en speel ze opnieuw af

 Na het maken van een opname, gebruik de data kabel.

 Selecteer je opname en kopieer het naar je computer om het af te spelen. Je kunt ook de 

Micro SD kaart uit het apparaat verwijderen en deze in je computer stoppen.

 Om bestanden te verwijderen houd je de OK knop voor 3-5 seconden ingedrukt.
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8. 8. Installeren en gebruik van WIFI

 Installeer voor gebruik van de WIFI-functie de ‘XDV’ app op je telefoon.

 a. Druk op de omhoog knop en ‘WIFI message’ zal in beeld verschijnen. Het WIFI-lampje gaat 

nu knipperen.

 b. Open de WIFI-instellingen op je telefoon en zoek voor de WIFI met de naam ‘sport-

cameras’. Verbind met deze wifi. (Het originele wachtwoord is 1234567890).

 c. Open de app. Je hebt hier verschillende mogelijkheden zoals het bekijken, delen of 

verwijderen van je opname.

 d. De app vereist ten minste Android 4.1 of iOS7. Gebruik onderstaande codes voor de 

download:

9. Zodra er een nieuwe versie van de app beschikbaar is, zal de optie voor het downloaden 

daarvan automatisch worden weergegeven.

 Tip: Indien het apparaat niks meer lijkt te doen is het opnieuw installeren van batterij een 

mogelijke oplossing.
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Beeldsensor 16 megapixel CMOS-sensor

Kleur 7 kleuren: Zwart/Wit/Zilver/Geel/Blauw/Roze/Goud

LCD 2" LCD paneel

Beeldresolutie 16 megapixel (4608*3456)

12 megapixel (4000*3000)

8 megapixel (3264*2448)

5 megapixel (2592*1936)

Videoresolutie 4K 30fps / 2,7K 30 fps / 1920*1080 60 fps /

1920*1080 30fps / 1280*720 60fps

Standaard resolutie Video: 4K

Beeld/video 

bestandsformaat
Videoformaat: MP4 / Beeldformaat: JPG

WiFi Voor Android en IOS

Lens 170° HD Groothoek fish-eye lens, niet vervormbaar

Geheugen Slot voor Micro SD kaart tot 64GB

Taal Engels/Frans/Duits/Spaans/Italiaans/Portugees/Vereenvoudigd Chinees/

Japans/Traditioneel Chinees/Russisch/Koreaans/Pools/Indonesisch etc.

Verbindingen  USB 2.0, HD Out

Batterijduur 70-90 min (1080P)

Batterijduur Verwijderbare batterij 900 mAh

Dimensies 29,8x59,2x41 mm

Gewicht 44g zonder batterij, 58g met batterij

Accessoires Waterbestendige case, waterbestendige case beugel, waterbestendige 

case clip, fietsbeugel

Multifunctionele clip, camera clip, helm voetstuk, bandage

Schoonmaakdoek, stroomadapter, 3m stickers, USB-kabel, beugel adapter, 

handleidding etc.

Bruikbaar bij/voor Extreme sporten, buitenactiviteiten, fietsen, auto rijden, duiken, beveiliging 

thuis

Speciale functies Automodus, slow motion, time lapse

Basis specificaties van de camera




