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 Inleiding 

Dank u voor het gebruiken van de nieuwe generatie draadloze camera. Het kan worden gebruikt worden, 

zodra deze is geplaatst. Het is het ideale product voor real-time draadloze beeldtransmissie. Het uiterlijk is 

prachtig en het is draagbaar; zowel de definitie als de transmissiesnelheid zijn hoog. De camera is ook 

uitgerust met een ingebouwde microfoon, waardoor anderen uw stem kunnen horen wanneer u online surft. 

De draadloze functie vereenvoudigt de communicatie tussen u en uw vrienden/familieleden in afgelegen 

plaatsen. 

 

Grafische presentatie: 
 

 
 

 Verzendende station     Ontvangende station 
 

 

1 - Neem foto's, druk op toets/Code-match-toets 

2 - Aan/uit-schakelaar 

3 - USB-interface voor het opladen 

4 - Voedingsindicatie-LED/indicatie van opladen/indicatie van code-matching 

5 - Microfoon 

6 - Ontvangende station aangesloten op computer 

7 - Indicatie-LED bedrijf/code-matching 

8 - Code-matching-toets 

 



 
 Kenmerken 

• Digitaal 2.4 GHz, hoge kwaliteit beeldcompressie 

• Ideale draadloze afstand 3 - 5 meter 

• Bedrijfsstroom ongeveer 80 mA 

• Ingebouwde batterij 600 mA/3,7 V 

• Het kan nadat het volledig is opgeladen voor ongeveer 6 uur werken 

• COMS-sensor, 300.000 pixels (640 x 480) 

• USB-interface voor het opladen 

• Ingebouwde microfoon. 

• Ondersteuning voor XP/VISTA/7 systemen, het kan beschikbaar zijn zodra het is aangesloten. 

• Ondersteuning van MSN/QQ/SKYPE-videocommunicatie 

• Framesnelheid: 320 x 240, het kan ongeveer 10 frames binnen 5 m bereiken, 640 x 480, het kan 

ongeveer 7 frames binnen 5 m bereiken. 

• Ondersteuning van momentopnamefunctie 

• Instelbare helderheid, contrast en verzadiging zijn beschikbaar 

• Software-interpolatie 5 M (2560 x 1920) 

 

Systeemeisen 
∗ PC of laptop met USB-interface. 

∗ Pentium 200 of hogere CPU. 

∗ Windows XP/VISTA systeemsoftware. 

∗ Vrije ruimte van meer dan 20 MB. 

∗ CD-ROM-stuurprogramma 

∗ Bruikbaar geheugen van meer dan 32 MB. 

∗ Ondersteuning voor DIRECTX VGA videokaart. 

 

Code-matching 
Bij het uitvoeren van code-matching, plaatst de USB-ontvanger in de computer. Op dat moment brandt 

de rode LED. Druk op de toets van het ontvangende station en laat het los zodra de rode LED van het 

ontvangende station knippert. Druk op dat moment op de aan/uit-schakelaar om het verzendende 

station in te schakelen, de rode LED brandt. Druk op de toets van het verzendende station en laat het 

los zodra de rode LED van het ontvangende station met knipperen stopt. Het geeft aan dat de 

code-matching is voltooid. Op dit moment is het mogelijk om CamApp te gebruiken om de afbeelding 

te openen (CamApp is alleen beschikbaar nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd). De rode LED’s 

van het ontvangende station en het verzendende station zullen 5 keer per seconde knipperen nadat de 

afbeelding is geopend. Als voor een tweede keer code-matching wordt geïnitialiseerd, werk volgens 

dezelfde code-matching methode. 

 

Opladen 
Wanneer het in de oplaadmodus is geschakeld, brandt de groene LED van de draadloze USB-webcam. 

De groene LED van de webcam zal niet branden nadat het opladen is voltooid. Wanneer de spanning 

van de batterij lager dan de werkspanning is, zal de rode LED extreem snel knipperen (ongeveer 20 

keer per seconde). Sluit op dat moment de oplaadkabel aan op de camera. Wanneer het opgeladen 

moet worden, sluit alleen de USB-stekker aan op de computer, het opladen van de camera zal 

beginnen. Het opladen zal ongeveer 3 uur duren. Het kan nadat het volledig is opgeladen voor 

ongeveer 6 uur werken. 



 
 Het stuurprogramma installeren 

Plaats de stuurprogramma-CD in uw cd-rom-drive "Drive/Application", het systeem start 
automatisch de CD. Installeer de benodigde bestanden voor uw besturingssysteem. (Hieronder 
is een voorbeeld van WINDOWS XP) 

    
 

 
 



 
 

 
Kies “Finish” in de afbeelding hierboven, het pictogram van CamApp verschijnt op het bureaublad. 
Dubbelklik er op zoals in de afbeelding hieronder is weergegeven 

 

 



 
 In het dropdown-menu van Option (optie) in de afbeelding hierboven, zijn de volgende 

functie-opties (Speciaal effect/Frame/interpolatie) beschikbaar. 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 Het nemen van foto's in de statische modus onder het dropdown-menu van Capture 

(opname) in de afbeelding hieronder kan tot 20 m worden bereikt. Echter, de foto heeft geen 
speciaal effect of frame. 

 
 


