
Qube T80 Handleiding

Product eigenschappen:
- HD afbeeldingen (Full HD – 1080p 
DV, DC)
- Import OV9712 en HD camera
- Compact design en draagbaar en 
handzaam
- Onder slechte verlichting is HD 
video recording nog mogelijk
- Video formaten voor: 1280x720p en 
1920x1080p
- Formaat voor foto’s: 12MP 
(4032x3024)
- Bewegingsdetectie video: 720p en 
1080p
- Nachtmodus video opnames
- USB 2.0 interface voor hoge snel-
heid overdracht
- Ondersteunt tot maximaal 32 GB 
T-Flash kaarten (Ook SD-kaarten)
- Ondersteunt TV OUT TV monitor 
video connectie
- Ingebouwde lithium batterij geeft tot 
wel 60 minuten camera tijd

Aantekening:

1. Wanneer de batterij niet  
 volledig opgeladen is of de  
 geheugenkaart vol zit zal het  
 licht rood en blauw knipperen  
 voor 5 seconden. Hierna  
 zal de Qube T80 nog het  
 laatst opgenomen veilig ops 
 laan voor sluiten. Laadt pas  
 hierna de Qube T80 weer  
 volledig op.

2. De Qube T80  zal zonder  
 geheugenkaart rood en   
 blauw licht laten verschijnen  
 voor 5 seconden voor 
 automatisch af te sluiten.

3. Na gebruik en na opstart 
 modus is er een 1 minuut 
 automatische 
 afsluitingsproces.

Inbegrepen USB met TV kabel met 
3 functies:

1. Opladen via de computer en  
 data overdragen.
2. Kan in de TV OUT in je   
 scherm display.
3. Kan opgeladen worden via  
 DV 5v oplader met USB  
 optie.

Stap voor stap:
- Om aan te doen druk op het on/off 
knopje. De on/off knop zal ook veel 
gebruikt worden voor andere functies 
net als de modus knop.

On/off knop:
- Kort indrukken: schakelt de camera 
in de standby-modus in, start met 
opnemen of maakt een foto, stopt 
met opnemen
- Houd 2 seconden ingedrukt in de 
standby-modus: wijzigt de modus in 
nachtzichtmodus (rood lampje knip-
pert een keer)
- Houd 7 seconden ingedrukt in de 
standby-modus: zet de camera uit

Modusknop:
- Kort indrukken: wijzigt de modus 
tussen 720p (blauw licht), 1080p 
(blauw / rood licht) of foto (rood licht)
- Houd 3 seconden ingedrukt in de 
standby-modus: start de opname in 
bewegingsdetectiemodus (stop met 
opnemen door op de aan / uitknop te 
drukken)

Foto modus (rood):
- Houd on/off ingedrukt tot blauw 
lampje.
- Druk tweemaal op mode totdat 
alleen het rode lampje brand.
- U kunt nu foto’s maken door op de 
on/off knop te drukken.

Nachtvisie modus:
- Zorg eerst dat de Qube T80 op vid-
eo modus staat, hou daarna de on/
off knop ingedrukt voor 2 seconden 
totdat deze begint te knipperen. Druk 
daarna kort weer op de on/off knop 
om te opnemen.

Uit doen:
- Houd on/off ingedrukt totdat het 
lampje snel blauw knippert totdat dit 
stopt. Dan is het apparaat uit.

Verbinden met uw computer:
- Doe de Mini USB-kabel in de Qube 
T80.
- Doe de USB in uw computer.

U heeft nu toegang tot de opslag 
van uw Qube T80 en kunt zo ook uw 
Qube T80 opladen.

Datum wel/niet weergeven:
- Sluit uw Qube T80 aan op uw 
computer. 

- Open “TIMEREST.txt”.
Indien u de datum wilt weergeven 
op uw beelden, verander de laatste 
letter naar Y
Indien u de datum niet wilt 
weergeven, verander de laatste letter 
naar N

- Sla het bestand op

- Ontkoppel de Qube T80 van uw 
computer

U zult nu wel of geen tijdswaar-
neming weergeven in uw beelden.

Video modus:
- Houd on/off kort ingedrukt tot blauw 
lampje of blauw en rood lampje 
brand.
- Druk op on/off om uw opname te 
starten.
- Het blauwe lampje knippert snel en 
stopt met branden. Dit betekend dat 
u bent begonnen met filmen.
- Druk nogmaals op on/off om de 
opname te stoppen.

Gebruiksaanwijzing:
Voor het eerste gebruik eerst de 
ingebouwde batterij opladen. 
Deze kan op de volgende manier 
worden opgeladen:

1. Gebruik de oplader (inbegre 
 pen) om de Qube T80 met  
 de USB poort te verbinden  
 van uw computer.

2. De Qube T80 kan opgeladen  
 worden tijdens het filmen  
 en kan ook via een externe  
 USB 5V oplader of mobiele  
 oplader)

3. Wanneer compleet opge 
 laden is er een blauw licht,  
 als het licht afwisselt tussen  
 blauw en rood is deze nog  
 niet volledig opgeladen (zorg  
 ervoor dat u de Qube T80  
 dan langer dan 30 minuten  
 oplaadt om ervoor te zorgen  
 dat de batterij op 100% zit).


