
 MINI DV handleiding 

 

一．Overzicht 

1. Hoofdonderdelen  

 
 

1. Gat voor koord 2. aan/uit-schakelaar 3. modus 4. achterkant clip 5. Micro SD 6. Haak voor 

ophangen 7. Mini USB interface 8. camera 9. bedieningsknoppen 10. statusindicator  

 

 

二. . Bedieningshandleiding  

1. Opladen: 

Het apparaat is in bezit van een ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij. Laad a.u.b. volledig op 

voor het eerste gebruik. De MINI DV kan op de volgende wijzen worden opgeladen: 

1). Opladen via de computer. Door een USB-kabel te gebruiken om met de computer te 

verbinden kunt u het apparaat opladen.  



2). U kunt ook opladen door de USB-oplader direct in het stopcontact te steken. Het lichtje zal 

blauw branden wanneer u het apparaat met het stopcontact verbindt, en zal rood zijn tijdens het 

opladen. Wanneer de batterij volledig opgeladen is zal het licht groen worden.  

Opmerking: bij een lage batterij zal de batterij automatisch worden beschermd en kan deze niet 

worden aangezet. In dit geval dient u het apparaat 2-3 uur op te laden.  

 

2. Aanschakelen en video: 

Druk lichtjes op de aan/uit-schakelaar. Wanneer de machine aanstaat brandt het blauwe licht fel. 

Houd de bovenste knop ‘Record/Stop’ gedurende 2 seconden ingedrukt. Het apparaat zal 

beginnen met opnemen met een resolutie van 720*480 (MD88), en framenummer 30fps/s. Druk 

de ‘Record/Stop’-knop nogmaals in om de video-opname te stoppen, het bestand wordt 

automatisch opgeslagen. Indien u verder wilt gaat met het opnemen, druk dan nogmaals de 

‘Record/Stop’-knop 2 seconden in. 

 

Opmerking: 

A. Controleer dat de Micro SD-kaart in het apparaat zit. Wanneer de SD-kaart verwijderd wordt 

zal de Mini DV na 30 seconden automatisch uitschakelen.  

B. De t-flash (Micro SD) heeft een maximale capaciteit van 32GB. 

C. Het opslaan van de bestanden vergt enige tijd. Druk tijdens het opslaan niet steeds op de 

bedieningsknop, hierdoor zal de opname niet met succes kunnen worden opgeslagen en zal het 

bestand incompleet zijn. 

D. In een omgeving met voldoende licht dient de afstand tussen de camera en het onderwerp 

groter dan 50cm te bedragen. Op deze manier zullen de kleuren natuurlijk zijn, de achtergrond 

helder en zullen de beelden niet bewogen zijn.  

 

3. Stembediening van de camera 

Druk lichtjes op de aan/uit-knop. Het blauwe en rode licht geven aan dat het apparaat 

aangeschakeld is. Het apparaat zal op cameramodus staan, en u kunt de stembediening-modus 

aanschakelen. Op stembediening-modus zal het apparaat automatisch op standby gaan indien er 

geen stem of geluiden te horen zijn. Wanneer de DV een geluid van meer dan 60 decibel 

registreert, zal de DV automatisch beginnen met een video-opname. Druk op de MODE-knop om 

het videobestand op te slaan en de stembedieningsmodus uit te schakelen (in 

stembedieningsmodus kan het apparaat steeds 2 minuten per keer opnemen).  

 

4. De tijd instellen 

 

Om de tijd in te stellen volgt u de volgende stappen: 

1. Maak een nieuw bestand aan met de naam time.txt in het gegevensbestand van de SD-kaart. 

2. Open het time.txt bestand, en schrijf de tijd om te synchroniseren, waarbij u het bijgevoegde 

format nauwkeurig navolgt. 

 

Het format is als volgt:  

 

2012-01-01 12:00:00 



 

Elke keer dat het systeem aan wordt gezet, zal het systeem het time.txt document controleren 

en analyseren, en zal het de systeemtijd volgens deze tijd instellen.  

 

 

5. Het apparaat uitzetten 

Wanneer het apparaat op de video of stand-by instelling staat kunt u het uitzetten door op de 

aan/uit-knop te drukken. Het indicatorlampje zal afslaan, wat aangeeft dat het apparaat 

uitgeschakeld is. 

 

6. Automatische uitschakelfunctie: 

In de volgende situaties zal de MINI DV automatisch de videodata opslaan en uitschakelen: 

A. Indien het batterijvermogen tijdens het filmen te laag is, zal het systeem de video opslaan en 

daarna automatisch uitschakelen.  

B. Wanneer de schijfruimte van de MINI DV vol is, zal het bestand automatisch worden 

opgeslagen en zal het apparaat, na het knipperen van het indicatorlampje, uitschakelen.  

C. In stand-by modus zal het systeem bij 45 seconden inactiviteit automatisch uitschakelen.  

 

7. Verbinden met de computer 

Uitgeschakeld, in stand-by modus of op video modus kan het apparaat direct met de computer 

worden verbonden. Het is mogelijk om toegang te hebben tot de SD-kaart terwijl het apparaat 

met de computer verbonden is. Verbind de MINI DV met de computer via de USB-poort. Na een 

paar seconden zal het logo van de verwijderbare schijf op het computerscherm verschijnen. 

 

Tip: 

Wanneer de computer het apparaat niet herkent of indien het logo van de verwijderbare schijf 

na 30 seconden nog niet verschenen is, verbreek dan de verbinding met de computer en verbind 

opnieuw.  

 

8. Functies van de camera indien verbonden aan de computer: 

De camera kan op elke stand verbonden worden aan de USB-poort van de computer en kan 

gebruikt worden terwijl deze aan de computer verbonden is.   

 

9. Opnieuw instellen: 

Wanneer het apparaat niet juist werkt, ofwel vanwege onjuist gebruik, ofwel vanwege een 

andere reden, zal u het apparaat opnieuw in moeten stellen.  

Om opnieuw in te stellen drukt u op de ‘reset’-knop.  

 

 

10. Waarschuwingen 

Gebruik: volg nauwlettend relevante nationale wetgeving op en gebruik het apparaat niet voor 

illegale doeleinden.  

 

Temperatuur: gebruik a.u.b. in een natuurlijke temperatuur en gebruik niet bij extreme 



temperaturen.  

 

Luchtvochtigheid: Het apparaat is niet waterdicht. Bewaar of gebruik het apparaat niet in een 

vochtige omgeving en stel het niet bloot aan water.  

 

Fotografie: gebruik in een omgeving met voldoende licht. Richt de camera niet op de zon of 

andere extreme lichtbronnen om schade te voorkomen. 

 

Gebruik niet in een extreem stoffige omgeving: dit kan een negatieve invloed hebben op de 

werking van de cameralens en andere delen van de camera. 

 

Wegwerpen: let a.u.b. op de wettelijke voorschriften inzake milieubescherming en gooi het 

product niet op een onzorgvuldige wijze weg. Gooi het product niet in het vuur om een explosie 

te voorkomen.   

 

三. Gerelateerde parameters 

Project Gerelateerde parameters 

Video 

format 

AVI 

Video codering M- JPEG 

Video resolutie 1280*720 HD 720*480 VGA 

Foto resolutie 1280*1024 VGA 

Videoframesnelheid  30fps±1fps 

Afspeelsoftware Besturingssysteem wordt geleverd met 

ons video-afspeelsoftware. 

Beeldformaat  16:9   4:3 

Ondersteunend 

systeem 

Windows ME/2000/XP/2003/vista:Mac 

os10.4; 

Oplaadvoltage DC-5V 

Type Interface  Mini 5Pin USB 

Ondersteuning  

Opslag 

Micro SD-kaart(TF-kaart) 

Batterijtype  Hoge-capaciteits lithium-polimeer 

elektriciteit  

 


