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EP535/MP948 
CAMERA PEN 

 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, 
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR 

TOEKOMSTIGE REFERENTIE! 

 
PRODUCT OMSCHRIJVING 
 

 

 

 
1. Aan/uit knop 
2. Camera  
3. Microfoon 
4. LED Indicatie  
5. Reset knop 
6. SD geheugen kaart  
7. USB aansluiting  
8. Operationele modus keuzeschakelaar 

(foto of video-modus)  

9. Balpunt pen 
 

 
CAMERA PEN OPLADEN 
 

 Alvorens gebruik, laad uw nieuwe camera pen alstublieft gedurende 4 uur op voor 
optimale prestatie. 

 

• Om uw camera pen op te laden, draait u de onderste helft van de pen eraf 

• Plug de USB aansluiting (7) in uw computer. 

 
• De LED indicatie (4) zal oranje knipperen terwijl de camera pen wordt opgeladen. 

• Als de camera pen eenmaal is opgeladen zal de LED indicatie (4) een solide oranje 
kleur hebben. 

  LED indicatie 
 

   Wees er alstublieft zeker van dat uw computer aangesloten is en niet van de batterij 
gebruik maakt, anders kan het zijn dat de USB poort niet oplaad. 

 
DATUM EN TIJD VERANDERING 
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• Nadat de batterij volledig is opgeladen, maak alstublieft een korte video opname om 
de gebruikelijke bestanden aan te maken op de pen drive (5 seconden is genoeg). 

 

• Na het aansluiten van uw camera pen aan uw computer via de USB connectie, zal een 

nieuw schijfstation op uw computer verschijnen.  

• TDaar zullen bestanden (foto, video en time.txt) verschijnen die zijn aangemaakt op 
uw pen drive. Open het bestand “time.txt” 

 
• Verander de bestaande datum en tijd tekst in de juiste datum en tijd formatering als 

jjjj-mm-dd uu:mm:ss. (Bijvoorbeeld, als de datum 15 Oktober 2014 is en de tijd 
13:30:29 is, geeft u in: 2014-10-15 13:30:29).  

• Ga naar “Bestand”, “Bewaar” het document en stop. 

•  Verwijder de camera pen veilig van uw computer. 

• De tijdstempel voor aangemaakte bestanden zal deze klok opvolgen. 
 

   Wanneer de batterij van de camera pen te laag is, kan de tijd zich naar de 
fabrieksinstellingen terug zetten. U zult de tijd opnieuw moeten instellen als u uw 
opgenomen bestanden op de juiste opname tijd wilt hebben.  

 
VIDEO OPNAME 

OPMERKING: De witte schakelaar (binnen de pen, boven de metale connectoren) is in de 
linker positie (positie a) als standaard, welke de video modus is.  

 
• Druk op de aan/uit knop (1) aan de bovenkant van de pen en houdt deze een aantal 

seconden ingedrukt totdat u het constante licht ziet. Laat de knop los en het oranje 
licht blijft aan. De pen is nu in de video standby modus. 

• Druk eenmaal op de aan/uit knop om een te starten met het opnemen van een video. 
Het licht zal blauw worden. Druk nogmaals op de knop om de video op te slaan en 
terug te gaan naar standby. Het licht zal oranje worden. Herhaal dit als u nog een 
video op wilt nemen. 

• Om de camera pen uit te schakelen terwijl deze in standby modus is, druk op en 
houdt de aan/uit knop ingedrukt gedurende ongeveer 3 seconden, de solide oranje 
LED indicatie zal uitschakelen om aan te geven dat deze compleet is uitgeschakeld. 

•  De camera zal automatisch na enkele minuten uitschakelen wanneer deze in standby 
modus is. 
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   U dient ongeveer 45 minuten opname tijd te hebben van begin tot einde, maar dat zal 
afhankelijk zijn van hoeveel data u al opgenomen hebt op de camera pen. De camera pen zal 
automatisch uitschakelen wanneer de geheugenkaart vol is. 

 
FOTO NEMEN  

• Schakel de witte schakelaar (boven de metale connectoren op de pen) naar de rechter 
positie (positie b) met uw vingernagel of de tip van een andere pen. 

 
• De pen is nu in foto standby modus. Druk stevig op de aan/uit knop voor een 

seconde om een foto te nemen, de LED indicatie zal voor een seconde blauw worden, 
en daarna terug gaan naar knipperend oranje. Herhaal dit als u nog een foto wilt 
nemen. 

• Om de camera pen uit te schakelen terwijl deze in standby modus is, drukt u op en 
houdt u de aan/uit knop ingedrukt gedurende ongeveer 3 seconden, het solide 
oranje LED indicatie zal uitschakelen om aan te geven dat deze volledig 
uitgeschakeld is. 

• De camera zal automatisch uitschakelen na enkele minuten wanneer deze in standby 
modus is.  

 
DOWNLOAD UW OPGENOMEN FOTOS EN VIDEOS 

• Zorg dat uw camera pen uitgeschakeld is. 

• Schakel uw computer aan. 

• Verbindt de pen camera door de pen direct in de computer  met gebruik van de USB 
connectie. Uw computer zal de benodigde drivers automatisch installeren. 

• Een venster zal openen als u de USB eenmaal in de computer ingegeven hebt. Klik op 
“Open folder om bestanden te bekijken”. 

 
• Zo niet, kan uw camera pen ook gevonden worden als “Verwijderbare Diskette” 

onder “Mijn Computer”. Klik dubbel op het ikoon om de folder te openen. 
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• Alle opgenomen bestanden kunnen worden gevonden binnen de drive welke uw 
camera pen aangeeft. Opgenomen video bestanden zullen in de “VIDEO” folder 
weergegeven worden. Opgenomen foto bestanden zullen worden weergegeven in de 
“FOTO” folder. 

 
 

OPNIEUW INSTELLEN VAN UW CAMERA PEN 
Als uw camera pen stopt met werken, zal u uw toestel opnieuw dienen in te stellen. 

• Lokaliseer de Reset knop (5) aan de achterkant van de camera pen. 

• Met gebruik van een speld, duwt u twee seconden lang op de reset knop.    

• Uw camera pen zal opnieuw instellen en u zult in staat zijn om videos op te nemen 
en fotos te nemen. 

 
TECHNISCHE DATA 

• Opslag capaciteit:  maximum 32GB, 1x4 GB geheugen  SD kaart meegeleverd 

• Batterij: 1x geintegreerde polymer lithium oplaadbare batterij, 3.7V , 180mA 

• Systeem vereisten: Windows XP/Vista/Windows 7 en hoger       

• Maximum afstand voor stem opname: 4 meter 

• Maximum opname hoek : 120 graden 
 

PROBLEEM OPLOSSING 

• Schakel de pen uit. Stel de camera pen opnieuw in met een (niet metale) scherpe 
speld (de reset knop is onder een licht indicatie gat). 

• Laad de camera pen batterij volledig op gedurende 4 uur. 

•  Schakel de pen uit. Neem de SD geheugen kaart uit en breng deze stevig terug in. 

• Formateer de SD kaart opnieuw; als dit het probleem niet oplost, verwissel de SD 
kaart met een gloednieuwe kaart en test opnieuw. 

 

  
Stap 1  Stap 2 

 

• Test de pen camera op een andere computer. 
 
LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. 
Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar 
zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk 
bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden 
gerecycleerd. 

 
Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. 
Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen. 
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Geïmporteerd door PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk 
Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, 

Dultsland 
                           Gemaakt in de VRC  
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