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Beste klant,
We zijn dankbaar dat jullie ons hebben gekozen als jullie 
voorkeursleverancier. Jullie zijn een belangrijke klant voor ons en het 
is een eer om jullie van dienst te kunnen zijn. 

Wij hopen dat jullie, als vertegenwoordigers van het bedrijf, de 
uitstekende kwaliteit van onze producten en diensten waarderen. We 
zullen alles in het werk stellen om aan jullie standaarden en 
verwachtingen te voldoen. Ondertussen is het dankzij jullie continue 
steun en klandizie dat wij een reden hebben om ’s ochtends uit bed te 
komen. 

Jullie opmerkingen en suggesties hebben ons geholpen om ons bedrijf 
aan te passen op jullie specifieke wensen. Als blijk van onze 
waardering bieden wij trouwe klanten zoals jullie een nieuwe serie 
producten. Aarzel niet dit met vrienden te delen, graag zelfs!

We waarderen dat jullie opnieuw voor ORSKEY kiezen. Vergeet niet 
dat er een garantie van een jaar zit op alle ORSKEY aankopen. Laat 
het ons weten als we jullie verder kunnen helpen.

Contacten:
America:support.us@orskey.com
Europe: support.eu@orskey.com

We kijken ernaar uit jullie nog vele jaren van dienst te zijn. 
Met vriendelijke groet,
HET ORSKEY TEAM
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GELIEVE TE LEZEN…
BELANGRIJKSTE INFORMATIE
1. Laad de dashcam minstens twee tot drie uur op voor gebruik opladen zodat hij 
genoeg batterij heeft om de instellingen op te slaan.
2. Mocht de zuignap of 3M-kleefbevestiging en accessoires binnen een jaar 
kapot gaan of verloren raken, zorgen wij voor een nieuwe. Neem dan contact op 
met onze klantenservice via support@orskey.com.
3. Als je auto een lange wielbasis heeft, zorgen wij voor een gratis verlengsnoer.
4. Als je de camera aansluit op de USB-poort in je auto, kan het zijn dat er 
‘Mass storage’ op het scherm komt te staan. Je moet de camera dan aansluiten 
op de originele autolader. Als alternatief kun je een speciale lange USB-kabel 
aanschaffen voor de stroomvoorziening. USB-data: De kabel die wij leveren is 
alleen om data uit te lezen. De USB-kabel levert geen constante stroom, 
waardoor de achtercamera het niet zal doen zoals het hoort.
5. Schakel de ‘bewegingsdetectie’ functie uit voor ononderbroken video-
opnames tijdens het rijden. 
6. Stel de gevoeligheid van de G-sensor in op ‘Laag’ of schakel deze uit; anders 
zal het videobestand snel worden bevroren wanneer uw auto remt, zelfs als de 
lusopnamefunctie van de dashcam is ingeschakeld. Formatteer de 
geheugenkaart ten minste eens per maand voor productstabiliteit.
7. Geheugenkaarten hebben over het algemeen een beperkte levensduur. 
Langdurig gebruik kan tot gevolg hebben dat gegevens niet meer kunnen worden 
opgeslagen. In dat geval adviseren we een nieuwe geheugenkaart aan te 
schaffen.
8. Vergeet niet de videovergrendeling te activeren. Als je een video hebt die 
onmiddellijk moet worden opgeslagen, kun je die vinden in afspeelmodus en 
vergrendelen om te voorkomen dat hij wordt overschreven.
9. Om het scherm uit te schakelen maar de opname te behouden, selecteer je 
simpelweg ‘screen save’ in de instellingen;  de dashcam blijft dan opnemen zoals 
je gewend bent.
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GELIEVE TE LEZEN…
BELANGRIJKSTE INFORMATIE
10. Dit apparaat werkt het beste bij omgevingstemperaturen tussen de -10°
C en 60°C. Als dit temperatuurbereik wordt overschreden, kan het product 
defect raken.
11. 11. Voor 24-uurs bewaking moet je de Hardwire Kit aanschaffen (NIET 
INBEGREPEN). Als je zonder autorisatie ononderbroken stroomvoorziening 
aansluit, kunnen het voertuig of het product defect raken. Raadpleeg een 
deskundige in geval van installatieproblemen.
12. Waarom komt de zuignap los na langdurig gebruik? Door langdurig 
gebruik is de zuigbevestiging verslechterd als gevolg van de voortdurende 
blootstelling aan extreme temperatuurschommelingen, waardoor het interne 
en externe drukverschil afneemt.
13. Als je de sigarettenaansteker van je auto continu aan laat staan, blijft 
deze ook na het uitschakelen van de auto verbonden met de stroombron en 
moet je hem handmatig uitschakelen.
14. Zorg ervoor dat de geheugenkaart op de juiste wijze is geïnstalleerd; 
anders zal hij eruit vallen of de kaartlezer beschadigen.
15. Als je de video op je computer wilt bekijken en de speler werkt niet goed, 
probeer dan een andere speler. (Bijvoorbeeld VLC media player, Pot player of 
KM player).
16. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld voordat je de geheugenkaart 
plaatst of verwijdert.
17. Als dit product rechtstreeks op het stroomvoorzieningssysteem van het 
voertuig is aangesloten, gebruik hem dan niet gedurende een langere periode 
terwijl de motor niet draait. Hierdoor loopt de accu leeg.
18. Stel dit toestel niet bloot aan buitensporige schokken of trillingen om 
schade aan het toestel te voorkomen. Deze schade kan ertoe leiden dat het 
toestel uitvalt of niet meer juist werkt.
19. Installeer dit product nooit terwijl je een voertuig bedient. Gebruik alleen 
zoals is toegestaan onder de wet. 
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GELIEVE TE LEZEN…
BELANGRIJKSTE INFORMATIE

WAT MOET IK DOEN ALS IK EEN FOUTCODE KRIJG DIE MET DE 
GEHEUGENKAART TE MAKEN HEEFT?
1. Zorg ervoor dat je gebruik maakt van de vereiste snelheid van KLASSE 
10 en een geheugenkaart van 128 GB of kleiner ( Indien JA, dan ...) 
Ondersteunt GEEN micro-SD-kaarten met een capaciteit van 256 GB. 
Als je een geheugenkaart met meer dan 32 GB opslagcapaciteit 
gebruikt, moet het wel een originele en betrouwbare geheugenkaart 
zijn, anders kan dat de dagelijkse werking beïnvloeden. We hebben 
enkele geheugenkaarten van 64 GB en 128 GB getest, en ze werkten 
perfect. Maar sommige geheugenkaarten van lage kwaliteit worden 
niet ondersteund. De meest aanbevolen capaciteit is 32 GB.
2. Formatteer de geheugenkaart in de camera in de instellingen. 
3. Start de camera opnieuw op en probeer het nogmaals na het 
formatteren van de kaart als FAT32 op de PC. Lukt dat niet, probeer dan 
de geheugenkaart te plaatsen voordat u de dashcam aanzet; als de 
dashcam de kaart niet detecteert, zet de camera dan uit. Plaats de 
geheugenkaart vervolgens en zet de dashcam opnieuw aan.
4. Als het probleem met de geheugenkaart zich blijft voordoen, is de 
geheugenkaart defect of NIET origineel. Schaf in dat geval een nieuwe 
geheugenkaart aan van een electronicahandel zoals Best Buy, Staples of 
Office Depot.
Om er zeker van te zijn dat je een geheugenkaart ontvangt die 100 
procent echt is en wordt aanbevolen, raden we aan geen geheugenkaarten 
te kopen van eBay of andere derde-partij dealers online; het is bijna zeker 
dat je een VALSE geheugenkaart ontvangt. Valse geheugenkaarten en hun 
verpakking lijken identiek aan echte geheugenkaarten, maar de snelheid 
en prestaties van de geheugenkaart zijn anders. 

Als u GEEN ORIGINELE & BRANDED, KLASSE 10 Snelheid Micro 
SD-Kaart gebruikt, of als de kaart een capaciteit heeft van meer 

dan 128GB, zal de tekst 'insert C6 and above the card' 
verschijnen op het toestelscherm.



5

GELIEVE TE LEZEN…
BELANGRIJKSTE INFORMATIE
Q:Waarom geeft mijn dashcam aan dat mijn SD-kaart vol is?
A:1. Micro SD-kaarten met 256GB geheugen worden NIET ondersteund, het 
maximum is 128GB. Als je geheugenkaarten met meer opslag gebruikt, wordt 
de lusopnamefunctie uitgeschakeld. 
2.Verminder de gevoeligheid van de G-sensor tot 'Laag' of schakel hem 
volledig uit; het videobestand zal snel bevriezen wanneer je auto remt, zelfs als 
de lusopnamefunctie van de dashcam is ingeschakeld.
Ga naar afspeelmodus om alle bestanden te ontgrendelen. Herformatteer de 
geheugenkaart vervolgens.
3.Als je de G-sensor en parkeermodus inschakelt, creër je teveel vergrendelde 
bestanden waardoor de kaart vol raakt. Schakel de G-sensor, bewegingssensor 
en parkeermodus uit.
4.Sla de benodigde video op op de computer en formatteer vervolgens de 
geheugenkaart. Na het formatteren plaats je de geheugenkaart weer in de 
dashcam. Als de melding "memory card is full" verschijnt, is de geheugenkaart 
beschadigd.
5.Als je een gloednieuwe geheugenkaart gebruikt, kan er een melding 
verschijnen dat de geheugenkaart vol is na een korte opname. Het is ook 
mogelijk dat dit type geheugenkaart een update heeft ondergaan, waardoor de 
opnamefunctie niet meer werkt. 
Q: Hoe lang kan de dashcam een lusopname maken?
Alle ORSKEY dashcams nemen continu op. Ze overschrijven oudere video’s en 
behouden de meest recente. Zo kan een geheugenkaart met 16GB geheugen in 
de hoogste resolutie de meest recente 1,5-1,75 uur aan videomateriaal van 
enkel de voorcamera opslaan. Een geheugenkaart van 32GB in de hoogste 
resolutie kan de meest recente 3-3,5 uur aan videomateriaal van enkel de 
voorcamera opslaan. De hoogste kwaliteit 16GB-geheugenkaart kan de meest 
recente 1,25-1,5 uur aan beeldmateriaal van de voor- én achtercamera 
opslaan. De 32GB-geheugenkaart kan daarentegen het beeldmateriaal van de 
meest recente 2,5 – 3 uur opslaan. NB: Hij bewaart niet van alle ritten het 
beeldmateriaal. 
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GELIEVE TE LEZEN.....
BELANGRIJKSTE INFORMATIE
Q: Waarom schakelt mijn dashcam zichzelf op willekeurige momenten uit?
A: Eén mogelijke uitleg is dat de stroomtoevoer niet stabiel is; een goede 
stroomtoevoer is voldoende om het probleem op te lossen. Een andere 
mogelijke reden is dat de geheugenkaart vol is, waardoor de camera niet 
genoeg ruimte heeft om nieuwe bestanden op te slaan en zichzelf uitschakelt. 
Dit is een herinnering om de kaart te formatteren. We raden aan de kaart 
regelmatig te formatteren om zijn levensduur te verlengen.

Q: De dashcam gaat steeds aan en uit tijdens het rijden, hoe komt dat?
A: Het is mogelijk dat de stroomtoevoer niet stabiel is; zorg ervoor dat de 
stroomkabel van de autolader goed is aangesloten op de sigarettenaansteker 
van de auto en dat er continu stroom wordt geleverd. Als hij wel juist is 
aangesloten maar het probleem blijft zich voordoen, betekent dat 
waarschijnlijk dat de stroomkabel defect is. Neem contact met ons op, dan 
sturen wij je een nieuwe oplader.

Q: Waarom kan ik de camera niet aanzetten?
A: 1) Controleer ten eerste of het toestel beschadigd is. Verwijder eerst de 
geheugenkaart, sluit vervolgens een oplader met een USB-kabel (bijvoorbeeld 
een mobiele telefoon oplader) aan om te controleren of de camera aan staat. 
Als hij niet aan gaat, steek dan een naald gedurende meer dan drie seconden 
in het resetgaatje en druk vervolgens op de aan/uit-knop. Als het toestel aan 
gaat, is er niets aan de hand. Plaats de geheugenkaart opnieuw en formatteer 
deze om vast te stellen of het apparaat weer normaal kan opnemen. Als het 
toestel het nog steeds niet doet, is hij waarschijnlijk beschadigd. Neem 
contact met ons op voor een nieuwe. 
2) Ten tweede: Als het apparaat in goede staat is, ga je verder met de test 
voor de autolader. Sluit de autolader aan op de sigarettenaansteker van het 
voertuig en zet de dashcam aan. Als de autolader niet kan worden aangezet is 
hij meestal beschadigd. Neem contact met ons op voor een nieuwe.
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GELIEVE TE LEZEN.....
BELANGRIJKSTE INFORMATIE
3) Als de autolader niet defect is, kan het probleem in de geheugenkaart 
zitten. Als de geheugenkaart is geformatteerd en het nog steeds niet doet, 
vervang deze dan door een nieuwe geheugenkaart.

Q:Waarom gaat mijn dashcam automatisch aan en uit?

A: Deze dashcam heeft een parkeermodus. Wanneer je de parkeermodus 
inschakelt, gaat de dashcam automatisch aan en start hij een noodopname 
van 30 seconde. Hij schakelt weer uit wanneer de interne G-sensor een schok 
detecteert. Wij raden aan de parkeermodus tijdens het rijden uit te zetten en 
weer aan te zetten wanneer je parkeert om dit probleem op te lossen. De 
parkeermonitor zal je voertuig helpen beschermen nadat deze geparkeerd is.

Q: Waarom kan mijn dashcam over het algemeen geen opnames maken 
nadat hij is ingeschakeld? 
A:1) Zorg ervoor dat de geheugenkaart juist is en controleer de 
geheugenkaart op beschadigingen.
2) Als je zowel voor- als achtercamera's hebt aangeschaft, is het belangrijk 
om te controleren of je achterbeeldscherm op de juiste manier werkt. 
Wanneer de camera aan de voorkant detecteert dat de achtercamera niet in 
staat is om normaal weer te geven, zal de camera niet in staat zijn om 
normaal op te nemen. (Controleer de achtercamera.) Als het probleem niet 
kan worden opgelost, verwijder dan de achtercamera en neem contact met 
ons op om een nieuwe te regelen.
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GELIEVE TE LEZEN.....
BELANGRIJKSTE INFORMATIE
Over 24-uursmonitoring: 

Wij raden de volgende methoden aan voor 24-uurs bewaking (Alleen te 
gebruiken met hardwire kit). 

1. Sluit de gele draad van de hardwire kit aan op BAT+ en schakel de 
bewegingsdetectiefunctie in nadat je klaar bent. Je kunt de parkeerfunctie 
ook activeren en vervolgens deactiveren. Hij schakelt dan automatisch in en 
gaat door met opnemen wanneer hij een trilling detecteert.
NB: Deze verbinding zal de accu van de auto uitputten en defecten 
veroorzaken.
2. Sluit de gele kabel van de hardwire kit aan op de AC en schakel de 
parkeerbewaking en de zwaartekrachtsensor in. Nadat het voertuig is 
uitgeschakeld, wordt de parkeerfunctie automatisch geactiveerd. Hij wordt 
ingeschakeld en neemt gedurende ongeveer 20 seconden op wanneer hij 
een trilling detecteert.
3. Sluit de gele lijn van de hardwire kit aan op BAT+ en laat hem 24 uur 
ononderbroken registreren tot de accu van de auto zijn laagste spanning 
bereikt. Daarna wordt hij automatisch uitgeschakeld.
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Hoofdfunctie

HDR(HighDynamicRange): aan/uit. Standaardwaarde: aan.
Wordt gebruikt om de helderheid van de video's aan te passen. 
Geschikt voor weinig- of tegenlicht.
Lusopname: De camera zal automatisch nieuwe video's opnemen 
onder het tijdsinterval dat jij instelt. Uit / één minuut / drie minuten / 
vijf minuten. Standaardwaarde: één minuut.
Bewegingssensor: aan/uit. Standaardwaarde: uit. Hij begint met 
opnemen zodra hij bewegende onderwerpen detecteert binnen 3 
meter voor de lens, anders stopt hij met opnemen. Hij begint 
automatisch met opnemen en stopt met opnemen als er geen 
dynamische beweging meer is. 
Parkeermonitor: De dashcam staat in de parkeerstand uit. De 
dashcam zal automatisch inschakelen en opnemen wanneer hij een 
trilling detecteert.
G-sensor: uit/Laag/Medium/Hoog. Standaardwaarde: Medium. De 
camera neemt automatisch op zodra hij een trilling of botsing 
detecteert. Bestanden die vergrendeld zijn, worden niet overschreven.
Autodisplay UitOff: Uit/30 seconden / één minuut / twee minuten. 
Opmerking: Als er binnen de ingestelde tijd geen bediening 
plaatsvindt op de cam, zal het scherm op zwart gaan om stroom te 
besparen. De camera blijft wel opnemen. Standaardwaarde: Uit
ScreensaverModus: Blanco/Tijd en Datum. Tijd en datum kunnen 
worden weergegeven in de schermbeveiligingsmodus.
SwitchSound: uit/aan. Je kunt het geluid aan of uit zetten.
AutoPoweroff: Uit/ één minuut / drie minuten.
Standaardwaarde: uit. Wanneer de camera niet aan het opnemen is, 
zal deze automatisch uitschakelen als hij voor een bepaalde tijd niet 
bediend wordt.
Frequentie：50Hz / 60Hz Standaardwaarde: 50Hz
Selecteer de juiste AC-frequentie op basis van jouw regio.



11

Over deze gebruiksaanwijzing
De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve 
doeleinden en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Wij stellen alles in het werk om de nauwkeurigheid en volledigheid van 
deze gebruikershandleiding te waarborgen. Er wordt echter geen 
verantwoordelijkheid aanvaard voor dergelijke fouten of omissies. 
Zonder voorafgaande waarschuwing behoudt de fabrikant zich het recht 
voor om de technische specificaties te wijzigen. Deze handleiding is van 
toepassing op de volgende modellen: S660 S680 S800 S900 en S900a. 
In 2022 hebben we het gewicht van de camera's verbeterd om ze 
steviger te maken, en hebben we de verpakking en de accessoires 
uitgebreid verbeterd en de algehele videoprestaties verbeterd.

Inleiding
Dank je dat je de ORSKEY Dash Cam hebt aangeschaft. Dit apparaat is 
speciaal ontworpen voor real-time video-en audio-opname tijdens het 
rijden.

Pakketinhoud
Het pakket bevat de volgende artikelen:

1）DASHCAM 2) Zuignap        3) Autolader

Tips:
Meld het meteen bij de leverancier als er iets ontbreekt of  
beschadigd is: support@orskey.com.

4) Lange USB-kabel voor stroom
5) Mini USB-kabel voor data
6) Handleiding

(Accessoires kunnen verschillen, raadpleeg de detailpagina)
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Voorbereiding en installatie
Plaats de geheugenkaart met de gouden contactpunten in de richting van het 
scherm en de geheugenkaart met de letters in de richting van de cameralens.
Om de SD-kaart te plaatsen

Duw de geheugenkaart tot hij vastklikt (prik met een dunne naald of een 
creditcard diep in de kaartgleuf tot hij op zijn plaats zit). Zo niet, dan springt hij 
eruit. Zet vervolgens de camera aan en formatteer de kaart).

Om de geheugenkaart te verwijderen
Duw de rand van de geheugenkaart naar binnen totdat je een klik hoort/
voelt, en schuif de kaart er dan uit totdat je hem uit de sleuf kunt halen.

Tips:

1. Verwijder of plaats de geheugenkaart niet wanneer het apparaat is 
ingeschakeld. Dit kan leiden tot beschadiging van de geheugenkaart en 
de dashcam.
2. Hij ondersteunt alleen micro-SD-kaarten met een capaciteit van 4 
tot 128 GB en een snelheid van klasse 10 of hoger. Voordat de 
dashcam voor de eerste keer gebruikt wordt, adviseren we de micro 
SD-kaarten te formatteren. Maak bovendien een back-up van alle 
belangrijke bestanden op de SD-kaart voordat je gaat formatteren.
3.We raden aan de geheugenkaart één keer per maand te formatteren
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Installeren in voertuigen: Aan de voorruit bevestigen

Bevestig de beugel op het toestel. Draai aan de schroef tot hij helemaal 
vastzit. De zuignap ligt plat, plaats de zuignap op de voorruit. Houd de 
basis stevig tegen de voorruit en draai naar de vergrendelde positie om 
de autohouder aan de voorruit te bevestigen. Zorg ervoor dat de bodem 
goed vergrendeld is.

Tips: 
1)Installeer het apparaat in de buurt van de achteruitkijkspiegel voor het 
beste zicht. Installeer de dashcam NIET op een plaats die het gewenste 
rijzicht belemmert.
2)Zorg ervoor dat de lens binnen het bereik van de ruitenwisser ligt, zodat 
je ook als het regent helder zicht hebt.
3)Raak de lens niet met je vingers aan. Vette vingerafdrukken kunnen 
zorgen voor onduidelijke video's of snapshots. Maak de lens regelmatig 
schoon.
4)Installeer het apparaat niet op een getinte ruit. Als je dat wel doet, kan 
de getinte folie beschadigd raken.

Aansluiten op stroom
Gebruik alleen de bijgeleverde autolader om het apparaat van stroom te voorzien. 
Sluit het ene uiteinde van de autolader aan op de USB-poort van de dashcam. Sluit 
de sigarettenaansteker van de auto aan op het andere uiteinde van de autolader. De 
dash-camera wordt automatisch ingeschakeld en begint met opnemen zodra de 
motor van de auto wordt gestart.

Tips:
Hij begint op te nemen zodra de motor start. Echter, als je voor een 
rood licht staat met draaiende motor en dan de auto opnieuw start, zal 
hij niet automatisch opnemen.
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Auto Power Aan/Uit
De camera wordt automatisch ingeschakeld wanneer de motor van het 
voertuig wordt gestart. Als de automatische uitschakeling is gedeactiveerd, 
blijft de dashcam ingeschakeld, zelfs als er geen opnamen worden gemaakt. 
Wanneer de automatische uitschakeling is geactiveerd (1 minuut, 3 minuten), 
zal de dashcam na een bepaalde tijd uitschakelen. Dit werkt alleen wanneer 
het apparaat niet aan het opnemen is. Als de achtercamera niet goed werkt, 
kan de automatische opname na het inschakelen worden gedeactiveerd.
Handmatige Aan/Uit
Om de stroom handmatig in te schakelen, drukt u op de AAN/UIT-knop. Om 
uit te schakelen houdt u de AAN/UIT-knop ten minste 3 seconden ingedrukt. 
Lichtindicatoren

Blauw: stroomlicht
Rood: oplaadlicht
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Aan het opnemen 
Niet aan het opnemen
Aan het opladen

Blauw licht knippert
Continu blauw licht
Continu rood liciht

Volledig opgeladen/niet aan het opladen Geen rood licht

Modus bedieningsinstructies
Wanneer de Dash Cam voor de eerste keer wordt aangezet, begint hij 
onmiddellijk met opnemen op het videoscherm. Druk op de OK-toets om de 
opname te stoppen en te starten.
Houd de menuknop ingedrukt om te schakelen tussen de verschillende modi 
en toegang te krijgen tot de manier die je wilt. Kijk voor elke methode naar 
het pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm.
De dashcam instellingen zijn verdeeld in vier categorieën:
Setup menu, Video-instellingen, Foto-instellingen en Afspeelinstellingen

Tips: 
1)De functies van de knoppen zijn verschillend, afhankelijk van of het 
toestel op dat moment aan het opnemen is of niet.
2)De dashcam moet gepauzeerd zijn om het menu Instellingen te 
kunnen openen. De instellingen zijn toegankelijk vanuit de Video-, 
Foto-, en Afspeelmodus.

Setup Menu

Zet de dash cam aan. Hij begint dan automatisch met opnemen.
Druk vervolgens op de OK-toets om de opname te stoppen.
Druk tweemaal op de Menu knop aan de linkerzijde om de instellingen 
te openen. Druk op de ▲ en ▼ toets om een menuoptie te selecteren 
en druk op de OK toets om het instellingenmenu te openen.
Druk op de knop Menu aan de linkerkant om het menu te verlaten.



Videomodus
De dashcam schakelt automatisch in en begint met opnemen wanneer de 
motor van het voertuig start en de automatische opnamefunctie wordt 
geactiveerd. Wanneer de motor wordt uitgezet, wordt de opname 
automatisch beëindigd. Druk anders op de OK-knop om de opname te 
beëindigen.

Tips: 
Sommige auto's blijven opnemen terwijl de motor uit staat. Als dit gebeurt, kun je 
een van de volgende dingen doen:
1. Trek de autolader uit de sigarettenaansteker.
2. Gebruik een hardwire kit (apart verkrijgbaar) voor de bediening..
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1. Videomodus 3. G-sensor

5. Opnametijd

2.  Opname

6.Resolutie

9. Lusopname
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13.HDR 14.Flits 15.Bewegingssensor

16.Kenteken (alleen getoond in de video) )

1
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8. Micro SD-kaart

12.Audio
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Tips: 
Als hij aan het opnemen is, druk je op OK om te stoppen met 
opnemen.
Druk M-knop voor fotomodus.
Druk op ▲ OF ▼ knop om de instelling te selecteren.

12M

1 3 4

5

8

9

2

6

7

1. Fotomodus

4. Reeks

7. Micro SD-kaart

2. Belichting 3. Anti-trillen

5. Resolutie 6. Kwaliteit

8. ISO 9. AWB

Video vergrendelen
Druk op de Vergrendeltoets om de huidige video handmatig te 
vergrendelen in de videomodus. Als het een afgesloten video is, zal er 
een 'slot'-teken op de video staan.
Fotomodus
Je kunt deze dashcamera ook gebruiken om foto's te maken van de 
huidige omgeving. Druk vanuit het standby-scherm op de OK-knop om 
een foto te maken.
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Afspeelmodus
Dit toestel slaat video's en foto's op zijn verwisselbare SD-kaartgeheugen op. In de 
afspeelmodus kun je de opgeslagen video en foto's bekijken en de video met geluid 
afspelen.
Om een video of foto te selecteren voor weergave, druk op de ▲ OF ▼ toets en 
druk vervolgens op de OK-toets.
Als hij aan het opnemen is, druk dan op de OK-toets om de opname te stoppen. 
Het standby-scherm wordt weergegeven.Druk tweemaal op de M-toets om het 
afspeelmenu te openen.
Druk op de ▲ en ▼ toets om de optie te selecteren en druk op de OK toets om op 
te slaan en af te sluiten. Je hebt twee opties. 
Video verwijderen
Druk op de Menu knop en selecteer 'Verwijderen' om video te verwijderen in de 
afspeelmodus.
Vergrendelde video’s moet je eerst ontgrendelen door ‘bescherming’ te selecteren 
voor je ze kunt verwijderen.
Afspelen op PC

Dit toestel kan op een computer worden aangesloten via de USB-
poorten die zich aan de bovenzijde van het toestel bevinden. 
Wanneer hij contact maakt met de PC, is er 'Massa-opslag' 
beschikbaar; Druk op OK om te bevestigen. Massa-opslag - je kunt 
de video's en foto's in de dashcam bekijken.
Video-opslag mapbeschrijving

DCIMA: voorcamera video
DCIMB: achtercamera video
LOCA: voorcamera vergrendelde video
MOVA: voorcamera normale video
LOCB: achtercamera vergrendelde video
MOVB: achtercamera normale video
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Q: Hoe kan ik de beelden bekijken op een laptop?

A: Methode 1: Gebruik een kaartlezer om de videobeelden op een laptop 
te bekijken. Steek eerst de geheugenkaart in de kaartlezer, en steek dan 
de kaartlezer in de USB-poort van de computer. Methode 2: Verbind de 
dashcam direct met de laptop met de bijgeleverde mini USB-datakabel. 
Selecteer 'Massa-opslag' en klik op de 'OK' knop.
Suggestie: Download VLC media player om de video vloeiender op 
PC te bekijken.

Q: Hoe kan ik de beelden bekijken op de dashcam?

A： Druk eerst op de 'OK'-toets om de opname te stoppen, druk dan op 
de 'M'-modusknop om over te schakelen naar de afspeelmodus, en druk 
op de omhoog- en omlaagtoetsen om de video te selecteren. Je kunt 
ook een video kiezen om te vergrendelen, ontgrendelen of verwijderen 
door op de menuknop te drukken.
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Specificatie

Display
Hoek

Opnamemethode

Opnameformat

Fotoresolutie

Video-output

Taal

Zwaartekrachtsensor

Handmatige vergrendeling

Lusopname

Mic / Speaker

USB-interface

4032X3024 / 3648X2736 / 
3264X2448 / 2592X1944

Videoresolutie

AVI

Nee

English / França is / Español / 
Português / Deutsch / Italiana /
Simplified Chinese/ Traditional 
Chinese  / русский / Japanese

Bestanden worden vergrendeld in geval 
van nood.
Klik op de vergrendelknop tijdens het 
opnemen op de dashcam
Uit / 1 minuut / 2 minuten / 3 minuten
/ 5 minuten

USB 2.0

Geheugenkaart Micro SD-kaart (4GB-128GB, klasse
10 of hoger). Aanbevolen is 32 GB

Batterij Lithium polymer batterij
Stroomtoevoer DC-5V / 2.1A

Ingebouwde microfoon & speaker

3" HD-scherm
170 groothoek
Lusopname/Bewegingssensor

1920×1080 / 1440×1080 / 1280×720
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De achtercamera installeren
Positie 1: Installeer de achtercamera op achterruit voor 
gemakkelijke installatie.

Positie 2: Installeer de achtercamera vlakbij de kentekenplaat. Positie 2 
wordt aangeraden. De achtercamera moet vlakbij de kentekenplaat 
geïnstalleerd worden. Zowel de beelden van wat er achter je gebeurt tijdens 
het rijden als die van de achteruitrijcamera zijn scherp en helder. Installeer de 
achteruitrijcamera in positie 2 om de achteruitrijfunctie te gebruiken.

3- Sluit vervolgens de rode triggerdraad van de verlengkabel van de 
achteruitrijcamera aan op de pluskabel van het achteruitrijlicht van de 
auto. Gebruik tenslotte het breekijzer om de kabels weg te werken.

Achteruitrijlamp Achteruitrijlamp positieve leiding

Achtercamera
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Situatie 1: Als uw auto geen ingebouwde displaymonitor voor het 
achteruitrijsysteem heeft en u de achteruitrijassistentie van de dashcam wilt, moet u 
de RODE draad van de achterste camerakabel aansluiten op de positieve kabel van 
het achteruitrijlicht van de auto (12-24V). De dashcam geeft onmiddellijk een 
volledig scherm weer met een assistentielijn wanneer u de auto achteruitrijdt.
Situatie 2: Als je auto al is uitgerust met een ingebouwde monitor voor 
achteruitrijcamera's, hoef je de RODE draad van de achteruitrijcamera nergens op 
aan te sluiten; negeer hem.
NB: Let op de positie van de aansluiting wanneer je de achtercamera aansluit met 
de verlengkabel, zie onderstaande details.

Zorg ervoor dat de achteruitrijcamera normaal wordt weergegeven. Als hij niet 
werkt zoals het hoort, kan het zijn dat de dashcam niet automatisch opneemt 
nadat hij is ingeschakeld. Voor de achtercamera kun je kiezen tussen "Front 
Camera Only," "Rear Camera Only," of "Split Screen" door op de knop OMHOOG 
te drukken.
Q: Wat moet ik doen als de achtercamera niets weergeeft?
A: Er zijn drie mogelijke oorzaken voor dit probleem:
1) De kabel van de achtercamera is niet goed aangesloten; controleer alle 
kabelverbindingen en zorg ervoor dat ze goed vastzitten.
2) Laad de cam op met een standaard autolader. Als je een USB-kabel gebruikt om 
de camera op de USB-poort van de auto aan te sluiten, is het mogelijk dat de 
camera niet genoeg stroom krijgt en niet opstart.
3) Als de achtercamera of de draad van de achtercamera defect is, aarzel dan niet 
om contact met ons op te nemen voor een nieuwe draad of achtercamera.
Q: Waarom is het beeld van de achtercamera in spiegelbeeld?
A:Dit geldt tegenwoordig voor de meeste achtercamera’s. Op dit moment hebben 
dashcams van dit niveau geen automatische functie om dit te corrigeren.
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Trouble Shooting

Q:Blijft de dashcam werken als het contact uit staat? 
A:Dit wordt bepaald door het gelijkstroomstopcontact van uw auto. Nadat het 
contact is uitgeschakeld, blijven de stopcontacten van sommige auto's werken, 
terwijl andere stopcontacten niet meer werken wanneer de auto wordt 
uitgeschakeld. Als de sigarettenaansteker blijft branden nadat het contact is 
uitgeschakeld, dien je de voertuigcamera handmatig uit te schakelen.
Q:Kan de microfoon op mute?
A: Ja, je kunt de microfoon op mute zetten in het menu. 
Q:Waarom staat er dat hij over 5 seconden gaat uitschakelen?
A:De automatische uitschakeling van ons apparaat is standaard uitgeschakeld. 
Wanneer hij geen video kan opnemen of geen stroom kan afnemen, zal hij 
automatisch worden uitgeschakeld. Het kan lijken dat hij niet kan worden 
opgeladen. Deze instelling is omkeerbaar. De ingebouwde batterijcapaciteit van de 
machine is slechts 200MAH. Hij kan daarmee maar 3-5 minuten aan blijven. Dit 
betekent dat hij altijd aangesloten moet zijn op een autolader om te blijven werken.
Q: Kan ik de bestanden van de dashcam bekijken?
A:Ja, je kunt de bestanden bekijken in de afspeelmodus. Als de bestanden zijn 
vergrendeld, zul je een icoon van een slotje zien.   
Q: Wat moet ik doen als de zuignap valt/instabiel is?
A:Verwijder de beschermfolie van de zuignap vóór de installatie. Veeg voor de 
installatie de voorruit schoon. B: Door langdurig gebruik is de zuignap verslechterd 
als gevolg van de voortdurende blootstelling aan extreme 
temperatuurschommelingen, waardoor het interne en externe drukverschil is 
afgenomen. 
Q: Wat is het meest opvallende verschil tussen video’s die overdag en ’s 
nachts opgenomen zijn?
A: De overdracht van vaak gebruikte thermische isolatiecoatings voor het glas aan 
de voorkant ligt tussen 68 en 80 procent. Dit beïnvloedt het vermogen van de 
camera om op te nemen
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Trouble Shooting
Q: Waarom gaat de camera niet aan?

A:Controleer of het indicatielampje van de stroomadapter brandt. Als er geen 
lampje brandt, haal dan de stekker van de autolader uit het stopcontact, steek hem 
er opnieuw in en controleer de stroombron van de cam. Neem contact met ons op 
als de auto-oplader niet werkt.
B:De camera kan niet oneindig aan blijven staan. De ingebouwde batterij heeft een 
beperkte levensduur van ongeveer 3-5 minuten. Sluit de camera aan op de 
sigarettenaansteker met behulp van de meegeleverde autolader.
C:Omdat al onze artikelen van onze fabrikant naar het magazijn van Amazon worden 
verzonden en vervolgens door Amazon worden vervuld, kunnen ze gedurende een 
langere periode in het magazijn blijven. Wanneer je de camera ontvangt, sluit hem 
dan onmiddellijk aan op een stroombron en laad hem volledig op.
D:Probeer eerst de geheugenkaart te verwijderen, de dashcam te resetten (steek de 
pin op de knop van het apparaat met de RE gedurende 3 seconden). Houd 
vervolgens de aan/uit-knop gedurende langere tijd ingedrukt tot hij aangaat. Plaats 
vervolgens de geheugenkaart terug en zoek de formatoptie in de instellingen.

Q:Wat moet ik doen als de camera vaak uitgaat of niet kan worden aangesloten 
op de stroombron?

A:Het interieur van elk voertuig is uniek. Controleer of de draaihoek van de 
stroomadapter van het voertuig juist is ingesteld en of de verbinding tussen de 
stroomvoorziening en het apparaat stabiel is.
B: De ingebouwde batterij van het apparaat heeft een beperkte levensduur van 3-5 
minuten. Zorg ervoor dat hij op een stroombron is aangesloten wanneer u hem 
gebruikt.
C: Controleer het netsnoer op beschadigingen om te controleren of het apparaat 
stroom ontvangt.
D: Als de camera het in de auto niet doet, sluit hem dan op een andere stroombron 
aan om te controleren of de stroomvoorziening van de sigarettenaansteker in de 
auto wellicht het probleem is.
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Trouble Shooting
Q:Wat moet ik doen als de camera bevriest, het scherm op zwart gaat of de 
knoppen het niet doen?
A: Controleer of uw kaart een klasse 10, 4-128GB, SDHC TF kaart is.
B: Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de camera uit te schakelen en opnieuw op 
te starten.
C: Druk op de Reset knop om de camera te resetten.
Q:Waarom heb ik geen toegang tot het menu (Geen reactie bij indrukken 
menuknop)?
A:Na het inschakelen blijft de camera in videomodus en begint automatisch met 
opnemen als er een SD-kaart is aangesloten. Om te starten, druk op de OK knop 
om de opname te pauzeren. Navigeer vervolgens met de menuknop naar de 
instellingen.

Q:Waarom gaat het scherm op blauw en zie ik de tekst ‘mass storage’? 
A: Wanneer de camera is aangesloten op een computer of een stroombron met 
laag voltage, kan hij de massaopslag starten. Als je de camera wilt aansluiten op 
een voedingsbron met standaard voltage, moet je de bijgeleverde voertuigoplader 
gebruiken.

Q:Waarom neemt de camera niet op zodra hij wordt ingeschakeld?
A: Controleer of er een TF-kaart is geplaatst. Controleer het formaat van de kaart 
(klasse 10, niet groter dan 128GB).
B: Haal de stekker van de camera uit het stopcontact, verwijder de kaart, en stop 
hem er weer in, formatteer de geheugenkaart van de camera.
C: Controleer of de camera goed werkt, zo niet, ontkoppel hem dan en neem 
contact met ons op.
Q:Waardoor wordt een abnormal einde van de video veroorzaakt?
A: Controleer of de geheugenkaart juist is geformatteerd.
B: Vervang de kaart door een geschikt exemplaar om vast te stellen of het 
probleem een defecte kaart is. De markt wordt overspoeld met geheugenkaarten 
van slechte kwaliteit. Ze belemmeren de werking van de camera. 



26

Trouble Shooting
Q: Waarom gaat het scherm op zwart?
A:Het scherm wordt donker als de camera niet binnen het opgegeven tijdsinterval 
wordt bediend, zelfs tijdens het opnemen. Je kunt het apparaat ‘wakker maken’ 
door op een willekeurige knop te drukken.
Q:Waarom heb ik geen geluid bij mijn video’s?
A:Controleer of de geluidsopname is ingeschakeld. Je kunt dit controleren door te 
kijken naar het microfoonlogo dat op het scherm wordt weergegeven. De knop 
omhoog activeert de microfoon.
Q: Hoe voorkom ik onscherpe video’s?
A:Maak de lens schoon door de beschermlaag te verwijderen. Verwijder de 
beschermlaag van het scherm.
B:Door het verschil in schermgrootte en het effect van de
C:resolutie, zullen er visuele verschillen zijn tussen een cam en een computer. 
Download daarom de bestanden naar uw computer en bekijk ze opnieuw op uw 
computer.
D:Controleer de resolutie van de camera. Verhoog de resolutie.
E:De video- en fotomodi zijn afzonderlijk geconfigureerd. Gelieve de resoluties 
voor video-opname en foto-opname onafhankelijk te configureren.
Q:Moet de dashcam continu op stroom aangesloten zijn om opnames te maken? 
A: Ja, de dashcam moet aangesloten zijn op het stopcontact om continu te 
kunnen opnemen. De ingebouwde oplaadbare batterij gaat slechts enkele minuten 
mee en kan niet continu opnemen.
Q:Hoe zorg ik ervoor dat de video de juiste tijd weergeeft?
A:Update naar de juiste tijd volgens de gebruikershandleiding.
B:De ingebouwde batterij raakt leeg wanneer de dashcam voor langere tijd wordt 
opgeborgen, waardoor de instellingen onbruikbaar worden. Sluit de dashcam via 
een USB-kabel aan op een computer, schakel hem uit en laad hem urenlang op. 
Stel daarna de tijd en datum in, en sla deze automatisch op.
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Trouble Shooting
Q:Waarom kan ik de opslag niet lezen en kan ik het aangesloten 
apparaat niet vinden?
A:Sluit de USB-kabel opnieuw aan om een stabiele verbinding te 
waarborgen.
B:Gebruik een andere USB-kabel en controleer of er iets mis is met de 
kabel.
C:Sluit de cam aan op verschillende computers omdat sommige 
computersystemen de externe apparaten zullen verhinderen.

Garantie

Deze Dash Cam heeft een jaar garantie, vanaf de datum van aankoop, 
tegen materiaal- of kwaliteitsfouten. ORSKEY zal elk defect onderdeel 
repareren of vervangen waarvan niet is vastgesteld dat het het gevolg is 
van overmatig gebruik of schade.

Wij behouden ons het recht voor om camera's die in aanmerking komen 
onder de voorwaarden van deze garantie te repareren of te vervangen. 
Deze garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door 
ongelukken, misbruik, onbevoegde reparaties of storingen, of iets 
soortgelijks.

Als je een camera hebt die onder de garantie moet worden gerepareerd, 
neem dan contact met ons op via support@orskey.com. Stuur een e-
mail naar support@orskey.com als je algemene of technische vragen 
hebt over je Dash Cam. Wij zullen alles in het werk stellen om uw e-mail 
binnen 24 uur te beantwoorden.
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Disclaimer

The ORSKEY Company is niet verantwoordelijk voor het verlies van 
persoonlijke gegevens veroorzaakt door het falen van het 
opslagapparaat, het verlopen van de levensduur, en het onjuist gebruik 
van de apparatuur. Controleer het opslagapparaat en update de 
softwareversie tijdig om verlies tijdens gebruik te voorkomen. De 
bestuurder mag het apparaat niet bedienen tijdens het rijden.

Alle gevolgen veroorzaakt door de onwettige bediening van de 
bestuurder tijdens het rijden vallen niet ten laste van het bedrijf. Het 
bedrijf is niet aansprakelijk voor de gevolgen veroorzaakt door de 
installatie en de demontage van de centrale verwerkingseenheid door 
een onbevoegde en niet-gekwalificeerde ingenieur of door de 
aankoper zelf.

Dit product is bedoeld om beeld, geluid en andere verwante informatie 
op te nemen tijdens het rijden. Gebruik bij ongevallen is slechts een 
extra referentie.

Als verwijzing naar de audio opgenomen in dit product, zullen wij niet 
aansprakelijk zijn voor de verkeerde bestanden, verlies van gegevens, 
en andere redenen veroorzaakt door de abnormale situatie van het 
dashboard cam.
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