Handleiding Autosleutel Camera met Nachtvisie S820
1. Voorbereiding
Plaats eerst een MicroSDHC geheugenkaart van maximaal 32Gb in het MicroSD slot. Klap hiervoor de sleutel uit, en verwijder het
klepje aan de achterkant. Let op dat u de geheugenkaart er recht in steekt, met de opdruk richting de achterkant van de autosleutel.
Gebruik een pen om de geheugenkaart er helemal in te drukken tot deze vast klikt.
Sluit nu de autosleutel via een USB kabel aan op uw pc. Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd, u heeft de CD
gewoonlijk niet nodig.
Tijdens het opladen via uw pc branden het rode en het blauwe lampje (dat lijkt paars), de accu is volledig opgeladen zodra het rode
lampje continu brand. Na 2 uur opladen zal de autosleutel volledig zijn opgeladen.
Nadat u de autosleutel via de USB kabel heeft aangesloten op uw pc verschijnt er een pop-up, klik op 'bestanden en mappen
weergeven'. U komt nu in de root van het geheugen in de camera. Klik hier met uw rechter muisknop ergens in de map, ga naar
nieuw>tekstdocument, en maak een document aan genaamd time. Open dit document en zet hierin de juiste tijd. Stel het is 15 januari
2015, 16 uur 45, dan zet u in het document: 2015.01.15 16:45:01 (jaar.maand.dag uur:minuut:seconde). Sla het document op (Ctrl+S)
en sluit deze. Ontkoppel vervolgens de autosleutel van uw pc. Let op: gebruik altijd hardware veilig verwijderen om foutmeldingen
te voorkomen. De nieuwe tijd zal de camera overnemen zodra deze opnieuw wordt opgestart.

2. De camera opstarten
Houd knop 3 3 seconden ingedrukt. Het rode lampje gaat even branden, daarna 2 keer knipperen en blijft dan continu branden. Zodra
het rode lampje continu brand is de camera opgestart.
3. Foto's maken
Druk in de stand-by modus 1 keer op knop 2 om een foto te maken.
3. Filmen
Zet de camera in de stand-by modus, en houd knop 2 2 seconden ingedrukt. Het rode indicatielampje knippert 3 keer en gaat dan uit,
de camera is nu aan het filmen. Druk kort op knop 3 om het filmen te stoppen en het bestand op te slaan. Als het geheugen in de
camera vol is wordt automatisch het oudste bestand gewist zodat de camera kan blijven filmen.
4. Bewegingsdetectie inschakelen
Zet de camera in de stand-by modus, en houd knop 1 2 seconden ingedrukt. Het indicatielampje knippert 6 keer rood en gaat dan uit.
De camera begint nu automatisch met filmen zodra er beweging in beeld is. Zodra de sleutelhanger beweging detecteert gaat het
indicatielampje 1 keer kort branden. Druk op knop 3 om de bewegingsdetectie uit te schakelen, en het bestand op te slaan. Houd
knop 3 2 seconden ingedrukt om de camera weer uit te schakelen.
5. Nachtvisie inschakelen
Dit product is voorzien van 1 infrarood LED, het licht uit deze LED is niet voor het menselijk oog te zien, maar wel voor de camera.
Om de infrarood LED in de schakelen drukt u tijdens het filmen 1 keer kort op knop 1. U zult de LED aan de voorkant van de camera
wel zien oplichten. Druk nogmaals op knop 1 om de infrarood LED weer uit te schakelen.
Problemen oplossen:
Probleem
Ik kan de opnames niet afspelen.
Haperend geluid in de opnames.
Sommige kleuren zijn paars in de opnames.
Overige problemen

Oplossing
Download en installeer het gratis programma VLC media player vanaf
www.videolan.org en gebruik dit om de bestanden mee af te spelen.
De accu is waarschijnlijk bijna leeg, laad eerst de autosleutel op
Dit komt doordat de camera is voorzien van een infrarood nachtvisie LED,
maar de camera is helaas niet is voorzien van een IR cut filter. Hier is helaas niks
aan te doen.
Houd de resetknop 10 seconden ingedrukt. De resetknop zit naast het microSD
kaartslot, u heeft hiervoor een paperclip of iets dergelijks nodig.
Werkt dit niet, neem dan contact op met de verkoper.

