
 

Sleutelhanger met camera 
 

Gebruikershandleiding 
 
 

 
Bedankt voor het kopen van onze Carkey camera. Het compacte en ultradraagbare design maakt 

het geschikt voor elk gebied.  

 

 

I Producteigenschappen 
 Compact design




 Matcht gemakkelijk met andere draagbare gadgets




 Support PC camera en chatfunctie




 Werkt met AVI videoformaat.




 Goede beeldkwaliteit met weinig licht.




 Support 30 frames per seconde voor 640*480  


 
 USB1.1 and USB2.0.



 Werkt met een 16GB T-flash card




 Ingebouwde lithium batterij


 



 

II Handleiding 
 

1. Opladen  
Het product is voorzien van een ingebouwde oplaadbare batterij, deze dient u voor het eerste 

gebruike eerst op te laden. Doe dit op de volgende manier: 

1.) Gebruik de USB-kabel om te verbinden met uw PC, het opladen begint automatisch. 

2.) Plug de USB-kabel in een adapter. 

Wanneer het apparaat oplaadt, knippert er langzaam een geel lichtje. Wanneer volledig opgeladen, 

stopt met lichtje met knipperen. Wanneer de batterij niet goed genoeg is opgeladen, gaat de camera in 

de ‘protection mode’, zodat hij niet aan kan worden gezet. 

 

2. Video maken  
Druk op de “ON/OFF” knop, hierna gaat het gele lichtje fel branden en in de standby modus. Wanneer 

u vervolgens de “VIDEO/CAMERA” knop ingedrukt houdt, gaat het lichtje sneller knipperen. Dit 

betekent dat de camera is begonnen met filmen. 

 

 
  

Let op: 
a. Zorg ervoor dat er een micro SD kaart in het apparaat zit. Als dit niet het geval is, zal het 

lampje op de camera snel knipperen en na 15 seconden automatisch uitgaan.  
c. Het opslaan van de bestanden kost een beetje tijd, dus klik niet steeds op de Operation 

knop om het opslaan goed te laten verlopen.  
 

d.  Wanneer u een filmpje maakt, focus op een object dat goed genoeg verlicht is.  

 

3. Foto nemen  
Klik op de “ON/OFF” knop en het gele lampje begint fel te branden. Klik vervolgens op de 

“VIDEO/CAMERA” knop. Elke keer dat u drukt neemt u een foto. 

 

4．Uitzetten 
 

Druk op de “ON/OFF” knop en houd deze ingedrukt. Wanneer het lichtje uit is, is het apparaat 

uitgeschakeld.  

 

5. Automatische uitschakelfunctie  
De Carkey camera zal het bestand opslaan en automatisch uitschakelen als volgt: 

 
a. Wanneer u een filmpje schiet zonder genoeg stroom, wordt het bestand opgeslagen en 

vervolgens schakelt het apparaat automatisch uit.  
 

b. Wanneer er niet genoeg ruimte is op de SD kaart, gaat de camera automatisch uit.  
 

c. In standby modus, gaat de camera na 45 seconden niet te zijn gebruikt automatisch uit.  

 

6．Verbinden met de computer 
 

Het apparaat kan verbinding maken met de computer terwijl deze aanstaat, maar ook wanneer deze 

uit is.  Wanneer u het apparaat heeft aangesloten, verschijnt er op de PC vanzelf een mapje. 

 

Notice: 
 

a. Wanneer u het apparaat met de computer verbindt, maar de camera niet wordt herkend, 

prober de camera dan nogmaals in te pluggen. 
 



 
b. U kunt het bestand beter eerst op de harde schijf van uw computer zetten en dan pas 

afspelen, in plaats van videobestanden af te spelen vanaf de hardware. Dit zorgt ervoor dat de 

beelden soepel worden afgespeeld. 

 

7．Resetten 
 

Wanneer het apparaat abnormaal functioneert, moet u het wellicht resetten. Dit doet u als volgt: 
 

 Druk de reset knop in met een dun stokje. De knop vindt u tussen de USB 

poort en de ingang voor de SD kaart. 
 


