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VOORWOORD 

Dank u voor het kopen van de Intova HD EDGE waterdichte sport camera! De robuuste en 

waterdichte Sport HDE zal u helpen met het maken van hoge kwaliteit video en foto's in vele 

verschillende plaatsen en omgevingen.  Bezoekwww.intova.net om de vele beschikbare accesoires en 

systeemopties te zien. Veel plezier!! 

Hoofd eigenschappen: 

 Video resolutie:  
1080p@30fps, 960p@48fps en 30fps, 720p@60fps en 30fps, 480p@120fps en 60fps 

 Foto resolutie:  
14MP, 11MP, 8MP en 5MP 

 Rubber beklede behuizing 

 Waterdicht tot 200 voet / 60 meter 

 Platte optische glazen lens opening met waterwerende & anti-reflectie laag  

 super breedbeeld lens met 160 graden 

 Digitale zoom: 60x of 10X 

 Gebruikt dezelfde filters en lenzen als de Sport HD II 

 WiFi: afstandsbediening en zoeker, draadloze bestandsoverdracht 

 RF afstandsbediening met waterdichte tas 

 1.5” / 3.8cm TFT-LCD 480x240 

 Oplaadbare/Verwijderbare Li-ion batterij 1150mAh 

 Levensduur batterij: 1.5 uur (LCD aan), 1.5 uur (wifi aan), 2 uren (LCD uit) 

 Externe 3.5mm mono microfoon verbinding (met adapter kabel: optionele accessoire) 

 Slave knipper functie 

 Verwijderbare LCD reflectiekap 

 Duik mode 

 Bewegingsdetectie mode 

 Vertraagde opname mode 

 Zelfontspanning mode  

 Meerdere opnames mode: 3, 5, 10 foto's 

 Omkeer mode (Video/Stilstaand beeld omkering) 

 Handmatige witte balans 

 Afbeelding in video 

 Dubbele gegevensstroom mode 

 Led indicator- Visuele opname alarm voor en achterzijde 

 Hoorbaar opname alarm 

 Drijvende draagband 

 Kabelaansluiting voor AC bediening (optionele accessoire) 

 Hoge definitie TV uitgang 

 Video formaat: H.264 / Foto formaat: JPEG 

 Ondersteunt Micro SD kaart tot 32GB (klasse 6 of 10) 
 

 

 

http://www.intova.net/
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Belangrijke opmerkingen: 

 Probeer niet om de camera uit elkaar te halen daar er zich onderdelen met hoge voltage 
bevinden en een gevaarlijke elektrische schok kan voorkomen. 

 Wanneer de camera valt of stoot en interne onderdelen worden blootgesteld, raak deze niet 
aan daar er een gevaar is voor een elektrische schok. 

 Laat de camera niet achter in direct zonlicht of nabij hittebronnen daar deze de camera 
kunnen beschadigen. 

 Wanneer de camera heet wordt tijdens gebruik, zet hem dan onmiddellijk uit. 

 Tijdens opslag, verwijder de geheugenkaart en bewaar de camera op een koele, droge plaats 
met de deur van de behuizing een klein beetje open. 

 Reinigen en te onderhouden O-ring door het verwijderen van vuil, zand en ander vuil en licht 
smeren met siliconenvet om uitdroging te voorkomen en kraken. 

 Gebruik de drijvende draagband als extra voorziening tijdens gebruik in water. 
 

 

 

Systeemeisen voor 1080 HD video (minimum) 

PC Mac 

Windows XP (Service Pack 2 of later), 

Vista, 7, 8 Mac OSR X 10.4.11 of later 

3.2GHz Pentium 4 of sneller 2.0GHz Intel Core Duo of sneller 

DirectX 9.0c of later  

Minimum 1GB systeem RAM Minimum 1GB systeem RAM 

Video card met minimum 256MB RAM Video card met minimum 256MB RAM 

Aanbevolen schermresolutie 1600x900 

(minimum 1024x768) 

Aanbevolen schermresolutie 1600x900 

(minimum 1024x768) 

 

Bijgesloten accessoires 

Gebruiksaanwijzing mini CD, lithium ion batterij, USB kabel, RF afstandsbediening met waterdichte 

tas, drijvende draagband, lensdop, anti-reflectie kap, siliconenvet, Snel beginnen gids, Optionele 

Accessoire brochure. 
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UW CAMERA LEREN KENNEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERDEEL FUNCTIE ONDERDEEL FUNCTIE 

1 STROOM AAN/UIT MODE, 

MENU SCROLLING knop 
13 Veilige camera blokkering knop 

2 Slave knipper synchronisatie 

lampje 
14 Verwijderbare anti-reflectie kap 

3 Video opname in daglicht 15 Poort voor achterste video 

opname in daglicht 

4 Lens poort ring 16 O-ring 

5 Waterwerende glazen 

lensopening 
17 Microfoon 

6 Statief montagepunt 18 Hoge definitie TV uitgang poort 

7 Bevestigingspunt draagband 19 Micro SD kaart poort 

8 NAAR BENEDEN, UITZOOMEN 

knop 
20 Li-ion batterij deksel; oplichten 

om te openen 

9 OK Knop 21 Veilige camera blokkering 

ontgrendeling 

10 NAAR BOVEN, INZOOMEN knop 22 USB poort 

11 SLUITER knop 23 LCD scherm 

12 MENU, WiFi AAN/UIT, 

VERWIJDER knop 
24 Achterste video opname in 

daglicht indicatie lampje 
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Beginnen 

Openen van behuizing  

Richt de camera weg van uzelf.  Druk en hou vast de rode blokkering knop terwijl u de knop 
voorwaarts draait.  De achterste klep gaat open.     
 

 

 

 

 

BELANGRIJK: Voor elk gebruik, schoon en onderhouden O-ring door het verwijderen van vuil, zand 

en ander vuil en licht smeren met siliconenvet om uitdroging te voorkomen en kraken. 

Plaatsen van de Micro SD kaart: 
Overtuig u ervan dat de camera UIT staat terwijl u een micro SD kaart geplaatst of verwijderd.  

Lokaliseer de micro SD kaart poort van uw camera (zie pagina 4).  Plaats de kaart met de 

goudkleurige contactpunten wijzende naar het LCD scherm.  Druk aan totdat de kaart op zijn plaats 

klikt. Om te verwijderen, druk de geplaatste kaart naar beneden zodat hij klikt en weer loskomt.  De 

Sport HD EDGE gebruikt een Micro SD kaart tot 32 GB, snelheidsklasse 6 of 10.  Voor HD video, 

wordt snelheidsklasse 10 aanbevolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Formatteer de Micro SD kaart voor gebruik. 

2.  Wanneer de kaart niet werkt met de camera, probeer alstublieft een andere kaart. 

3. De camera kan geen video opnemen of foto's nemen zonder een juist ingestoken geheugenkaart. 

4.  Wanneer u video in 1080p resolutie opneemt, of wi-fi gebruikt, wordt snelheidsklasse 10 

aanbevolen.  
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Oplaadbare / verwijderbare Li-ion Polymeer batterij:  
1) De bijgevoegde lithium-ion batterij is gedeeltelijk opgeladen. 

2) Om hem volledig op te laden, verbindt de bijgevoegde USB kabel met de camera en een 

stroombron zoals een computer of Intova universele USB oplader/AC adapter.  Merk alstublieft op dat 

er geen schade optreedt aan de camera of batterij wanneer hij gebruikt wordt voor volledige oplading.  

Belangrijk: sta niet toe dat de Li-ion batterij volledig ontladen wordt.  Wanneer u de camera voor een 

langere tijd niet gebruikt, laad hem dan iedere drie maanden op zodat de batterij niet volledig ontladen 

wordt. 

3) Wanneer de camera stopt met reageren op de controleknoppen, reset de camera door het 

verwijderen en herplaatsen van de batterij. Om hem te verwijderen, til het LCD scherm omhoog, trek 

aan het batterij lipje en haal hem er voorzichtig uit. 

USB oplading en overdracht:  
Verbindt uw computer met de Sport HD EDGE via de USB kabel. Na verbinding, zal de camera 

aangaan, gebruik de OMHOOG/NAAR BENEDEN knoppen om MSDC/ OPLADEN / OPENEN te 

kiezen. 

 

 

 

 

 

MSDC:  Ga hier naar toe om video of afbeelding bestanden te downloaden.  Wanneer deze keuze is 

gemaakt, zal het scherm hieronder getoond verschijnen en SP, HDE zal worden ontdekt door de 

computer en bestanden kunnen overgezet worden via het slepen en loslaten. 

 

 

 

 

 

OPLADEN: Laad de Li-ion batterij volledig op.  De volledige oplaadtijd is 6 uren.  Wanneer deze 

keuze is gemaakt, zal het LCD scherm uitgaan.  

OPENEN: Laad de batterij op en bedien de camera op hetzelfde moment.  Wanneer deze keuze is 

gemaakt, zal het LCD scherm bewegend beeld laten zien. 

Wanneer geen van deze bovenstaande keuzes is gemaakt, zal de camera automatisch na 20 

seconden naar MDSC mode gaan en het USB VERBONDEN scherm zal verschijnen. 
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Status indicator lampjes zullen wanneer de camera oplaad dit tonen: 

• Status indicator lampjes zijn AAN tijdens opladen. 

• Status indicator lampjes zijn UIT wanneer het opladen gereed is. 

GEBRUIKEN SP HDE 
Plaats de micro SD geheugenkaart (minimum klasse 6, klasse 10 aanbevolen voor HD video) voor het 

aanzetten..  SP  HDE kan niet worden gebruikt wanneer geen goed geplaatste kaart aanwezig is.   

.  Om de camera aan te zetten, druk en hou vast de power AAN/UIT knop gedurende 2 seconden en 

laat dan los (wanneer de camera in slaapmodus is, kort drukken voor ontwaken). 

 

 Camera standaard instellingen: De SP HDE camera start op met de volgende standaard 

instellingen: 

 Video Resolutie 1080p 30fps 

 Foto Resolutie 11 MP (megapixels) 

 Wi-Fi UIT 

Video Mode LCD Monitor Weergave 

 

     Video mode inactief scherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een video-opname te beginnen, druk op de sluiterknop terwijl u in video mode bent.  Om een foto 

te maken terwijl u video opneemt (beeld in video), druk op de OK knop (kleur van het icoon zal 

veranderen naar oranje). 

 

     

 

 

Video mode 

icoon 

Resolutie 
Handmatige 

witbalans icoon 
Micro SD kaart 

geplaatst 
WiFi icoon 

Meter mode 

icoon 
Bewegingsdetectie  

mode icoon 

Tijd markering 

icoon 

Batterij 

waarde Tijd 

Digitale zoom 

indicatie balk  

Overgebleven  

opnametijd 
Datum 

Kwaliteit 

icoon 
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Opname video scherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto mode LCD monitor weergave  

Om naar foto mode te gaan, druk en laat snel los de MODE-Power AAN/UIT knop.  Om een foto te 

maken hou de camera stil en druk op de sluiterknop en laat deze los. 

Foto Mode Scherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knipperende rode punt 

(video opname is bezig) 

Beeld in video icoon 

(Kleur zal veranderen naar oranje wanner de OK knop 

wordt ingedrukt.) 

Video opnametijd 

Foto Mode icoon 
Resolutie Handmatige 

witbalans icoon 
Micro SD kaart 

geplaatst 

WiFi icoon 

Meter mode 

icoon 

Foto Meerdere 

opnames Mode icoon 

Tijd markering 

icoon 

Batterij 

waarde 
Tijd Datum 

Beschikbaar 

aantal foto's 

Kwaliteit 

icoon 

Foto Flits Mode 

icoon 

Zelfontspanning 

icoon 

Digitale 

zoom 

indicatie balk 
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Standaard bewerkingen van SP HDE camera 

Knop STANDAARD BEWERKING PROCEDURES 

POWER, 

VIDEO/FOTO 

BESTAND 

BEKIJKEN modes, 

MENU BLADEREN 

knop 

1) Druk op en hou 2 seconden vast en laat de knop daarna los om de 

camera aan of uit te zetten. 

2) Druk snel op de knop om te wisselen tussen video, foto en bestand 

bekijken modes. 

3) In zowel video of foto mode, druk op MENU en de OK knoppen. Druk 

snel op de knop om door het MENU te bladeren. 

MENU, WiFi 

AAN/UIT, 

VERWIJDER knop 

1) Om naar het MENU te gaan, druk snel op de knop en laat los. 

2) Om de WiFi aan of uit te zetten, druk 3 seconden op de knop en laat 

hem los. 

3) Terwijl u in bestand bekijken mode bent, druk op de knop om enkele of 

meerdere bestanden te VERWIJDEREN. 

SLUITER knop Druk op de "SLUITER" knop om te beginnen en te stoppen met video 

opname of het maken van een foto. 

NAAR BOVEN, 

INZOOMEN knop 

1) Druk op de knop om te bladeren door de submenu keuzes. 

2) Druk op en hou vast voor INZOOMEN wanneer de digitale zoom 

ingeschakeld is. 

OK Knop 

1) Druk op de knop om de keuze te bevestigen 

2)  Tijdens video opname, druk op de knop om een foto te maken (Beeld in 

video) 

3) Een knop LCD AAN of UIT 

NAAR BENEDEN, 

UITZOOMEN knop 

1) Druk op de knop om te bladeren door de submenu keuzes. 

2) Druk op en hou vast voor UITZOOMEN wanneer de digitale zoom 

ingeschakeld is. 

 

CAMERA INSTELLINGEN 

Om naar de camera instellingen te gaan. druk op de MENU knop en druk op OMHOOG of NAAR 

BENEDEN knop om te bladeren door hoofdmenu keuzes en druk op OK om naar submenu keuzes te 

gaan.  Hieronder getoond zijn de vijf hoofdmenu keuze schermen. 
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Video menu: 
Met aangeduid VIDEO menu icoon, druk op de OK knop om naar het video instellingen submenu te 

gaan.  Gebruik de OMHOOG of NAAR BENEDEN knop om te bladeren door het submenu en druk op 

de OK knop om te kiezen tussen RESOLUTIE, KWALITEIT, BEWEGINGSDETECTIE, VIDEO 

TIJDSDUUR, DOORLOPENDE VIDEO, DEMPEN, TIJDVERLOOP V, DUBBELE 

GEGEVENSSTROOM en MARKERING.  Na het kiezen van submenu, gebruik OMHOOG of NAAR 

BENEDEN om te bladeren tussen keuzes, druk op de OK knop om te kiezen en druk op de MENU 

knop om terug te gaan naar het hoofdscherm. 

1) RESOLUTIE Instelling van submenu keuzes worden uitgelegd in de kaart hieronder. 

RESOLUTIE NTSC/PAL fps BESCHRIJVING 

1080p 30/25 Hoogste resolutie 16:9 HD video 1920x1080 pixels  30/25 frames per 

seconde voor zowel actie en wanneer gemonteerd op een vast object:   

  Zichtveld instellingen 

voor 1080p 

FOV0 Breedbeeld     

 FOV1 Gemiddeld 

 FOV2 Smal    

720p 60/50 Hoge resolutie 16:9 HD video @ 1280x720 pixels  60/50 frames per 

seconde wanneer vastgehouden met hand, actie opnames en beter 

langzame bewegingseffect*.  Produceert grotere bestanden dan de 

30/25 fps keuze hieronder. 

720p 30/25 Hoge resolutie 16:9 HD video @ 1280x720 pixels 30/25 frames per 

seconde voor actie opnames, wanneer gemonteerd op een vast object 

en voor lagere lichtcondities.  Produceert kleinere bestanden dan de 

60/50 fps keuze hierboven. 

960p 48 Hoge resolutie 4:3 video @ 1280x960 pixels produceert het grootste 

verticale zichtveld.  48 frames per seconde voor actie opnames en 

beter langzame bewegingseffect*. 

960p 30/25 Hoge resolutie 4:3 video @ 1280x960 pixels produceert het grootste 

verticale zichtveld.  30/25 frames per seconde voor actie opnames, 

wanneer gemonteerd op een vast object en voor lagere lichtcondities.   

480p 60/50 Standaard resolutie video @ 848x480 pixels produceert kleine 

bestanden.  60/50 frames per seconde wanneer vastgehouden met 

hand, actie opnames en beter langzame bewegingseffect*.   

480p 120/100 Standaard resolutie video @ 848x480 pixels produceert kleine 

bestanden.  120/100 frames per seconde wanneer vastgehouden met 

hand, actie opnames en voor super langzame bewegingseffect*.   

*Langzame bewegingseffect wordt geproduceerd in video bewerking software die deze functie 

ondersteunt.  

 

2) KWALITEIT Instelling van submenu keuzes worden uitgelegd in de kaart hieronder. 

INSTELLING BESCHRIJVING 

Super fijn Produceert de beste kwaliteit video voor gekozen resolutie. 

Fijn Produceert goede kwaliteit video voor gekozen resolutie. 

Normaal Produceert normale kwaliteit video voor gekozen resolutie. 
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3) BEWEGINGSDETECTIE: Video zal automatisch beginnen met opnemen wanneer beweging wordt 

ontdekt in het zichtveld.  Er zal 5 seconden video worden opgenomen en worden gestopt als geen 

andere beweging wordt ontdekt.  Instelling keuzes zijn AAN of UIT.   

4) VIDEO TIJDSDUUR: Stelt de camera in staat om een video clip op te nemen voor een gekozen 

tijdsduur in minuten en om verder te gaan met videoclips op te nemen van de zelfde tijdsduur een 

voor een totdat de gebruiker handmatig stopt door het drukken op de SLUITER knop.  Instelling 

keuzes zijn 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min en ELKE TIJDSDUUR. 

5) DOORLOPENDE VIDEO:   Stelt de camera in staat om door te gaan met opnemen van video 

nadat de geheugenkaart vol is door het opnemen over de vorige video bestanden vanaf het begin.  

Instelling keuzes zijn AAN of UIT. 

6) DEMPEN:  Deze functie stelt u in staat de geluidsopname uit te zetten.  Kies AAN om de audio te 

dempen en kies UIT om de audio opname te herstellen. 

7)VERTRAAGDE OPNAME V: Stelt de camera in staat om video clips op te nemen met vertragingen 

tussen elke clip overeenkomend met de gekozen tijdinterval in seconden  Dit geproduceerd een hoge 

kwaliteit tijd interval effect:  Instelling keuzes zijn 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec,  30 sec, 60 sec en UIT. 

8)  DUBBELE GEGEVENSSTROOM: Stelt de camera in staat tegelijk een andere video clip in QVGA 

grootte op te nemen in toevoeging tot de gekozen normale resolutie.  Voor 1080p, 720p en 480p; de 

toegevoegde clip is 432x240 pixels.  Voor 960p; de toegevoegde clip is 320x240 pixels.  

9) MARKERING: Deze functie plaatst alleen de tijd, alleen de datum of zowel de datum en tijd op de 

video clip die zichtbaar is tijdens afspelen.  Instelling keuzes zijn UIT, DATUM, TIJD, of DATUM en 

TIJD  

 

Foto menu:  
Met aangeduid FOTO menu icoon, druk op de OK knop om naar het foto instellingen submenu te 

gaan.  Gebruik de OMHOOG of NAAR BENEDEN knop om te bladeren door het submenu en druk op 

de OK knop om te kiezen tussen GROOTTE, KWALITEIT, MEERDERE OPNAMES, FOTO FLITS, 

ZELFONTSPANNING, TIJDVERLOOP P en MARKERING.  Na het kiezen van submenu, gebruik 

OMHOOG of NAAR BENEDEN om te bladeren tussen keuzes, druk op de OK knop om te kiezen en 

druk op de MENU knop om terug te gaan naar het hoofdscherm. 

1) GROOTTE: Instelling van submenu keuzes worden uitgelegd in de kaart hieronder. 

FOTO 

BESTANDSGROOTTE 

PIXEL AFMETINGEN BESCHRIJVING 

14MP 4288 x 3216 Grootste bestandsgrootte (via 

invoeging) 

11MP 3840 x 2880 Grote bestandsgrootte (ware) 

8MP 3264 x 2448 Middelmatige bestandsgrootte (ware) 

5MP 2592 x 1944 Kleine bestandsgrootte (ware) 
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2) KWALITEIT Instelling van submenu keuzes worden uitgelegd in de kaart hieronder. 

INSTELLING BESCHRIJVING 

Super fijn Produceert de beste kwaliteit foto voor gekozen grootte. 

Goed. Produceert goede kwaliteit foto voor gekozen grootte. 

Normaal Produceert normale kwaliteit foto voor gekozen grootte. 

  

3)  MEERDERE OPNAMES: Deze functie stelt in staat om 3,5 of 10 foto's "meerdere" te maken via 

het indrukken van de sluiter knop.  

4)  FOTO FLITS: Dit zet de slaaf synchrone flitslamp AAN of UIT.  De Sport HD EDGE is de enige 

"zichtveld" camera die u in staat stelt om flitsopnames te maken. 

5)  ZELFONTSPANNING: Maakt een tijd vertraging in seconden mogelijk tussen het drukken op de 

SLUITER knop en het maken van een foto.  De instelling keuzes zijn UIT, 3 sec, 5 sec, en 10 sec. 

6)VERTRAAGDE OPNAME P: Stelt de camera in staat om continu foto's te maken met vertragingen 

tussen elke foto overeenkomend met de gekozen tijdinterval in seconden  Dit produceert een hoge 

kwaliteit tijd interval effect:  Instelling keuzes zijn 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec,  30 sec, 60 sec en UIT. 

7) MARKERING: Deze functie plaatst alleen de tijd, alleen de datum of zowel de datum en tijd op het 

foto bestand die zichtbaar is of wordt afgedrukt.  Instelling keuzes zijn UIT, DATUM, TIJD, of DATUM 

en TIJD    

WiFi Menu: 

Deze functie maakt het mogelijk de camera aan te sluiten op een draadloos apparaat , zoals 

smartphone , tablet of desktop computer voor bediening op afstand , live-weergave en 

bestandsoverdracht . Markeer WiFi- menu -pictogram en druk op OK om WiFi-instellingen submenu . 

Druk op de UP of DOWN en druk op OK om WiFi te starten. LCD-scherm terug naar het hoofdscherm 

te gaan en WiFi zal zijn wanneer het pictogram wordt groen . 

WiFi kan ook aan of uit worden gezet door de knop MENU / WIFI / DELETE -knop gedurende 3 

seconden . 

1 ) WiFi App : De Intova WiFi App maakt bediening op afstand van uw camera via smartphone of 

tablet . Kenmerken omvatten camera controle, live preview , afspelen en overdracht van bestanden . 

Volg deze stappen voor het installeren en gebruiken van de Intova HD Edge App: 

a ) Ga naar ofwel de Apple Store of Google Play en typ " Intova HD Edge " op zoek naar de app te 

vinden en te installeren op uw smartphone of tablet . 

b ) Na de app is geïnstalleerd op uw smartphone of tablet , schakel Wi-Fi in de camera zoals wordt 

beschreven in WiFi Menubereik . 

c ) In uw smartphone of tablet WiFi netwerk instelling inschakelen en verbinding maken met WiFi-

netwerk camera 's . De standaard netwerk is " INTOVA HDE " . 

d ) Voer het wachtwoord " HDE012345 " . 

e ) Open de Intova HD Edge applicatie op uw smartphone of tablet . Je zal nu in staat om de camera 

te bedienen met je smartphone of tablet plus , weergave en overdracht van bestanden . 

* Opmerking: voor sommige Android-telefoon modellen, "Auto Connect"-functie in WiFi 

geavanceerde menu moet worden uitgeschakeld. 
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2 ) wijzigen WiFi netwerk en wachtwoord : Bij een verbinding met meer dan een camera tegelijk , 

dient de naam en het wachtwoord netwerk op een van de camera gebruikt . Volg deze stappen om 

netwerk- ID en wachtwoord te wijzigen: 

 

a) Zet de camera WiFi . 

b ) Sluit de camera aan op een computer via de meegeleverde USB-kabel . 

c ) Selecteer " MDSC " . 

d ) Open " MISC " map . 

e ) Open het " wifi.conf " bestand met behulp van WordPad (PC ) of TextEdit ( Mac ) . 

f ) naar het gedeelte " SoftAP configuratie " . ( Let op : niet anders dan zoals hieronder nader 

configuratiebestand wijzigen . ) 

g ) Vind de standaard netwerknaam " INTOVA HDE " benadrukt in het onderstaande voorbeeld en typ 

een nieuwe naam. 

h ) Vind het standaard wachtwoord " HDE012345 " benadrukt in het onderstaande voorbeeld en het 

type verandering in een nieuw wachtwoord . 

i ) Sla het configuratiebestand . 

j ) Nu kunt u de tweede HD EDGE camera bedienen met behulp van een tweede smartphone of 

tablet. 

##### SoftAP configuration ########################################## 

# SSID (1 ~ 32 characters) 

AP_SSID=INTOVA HDE 

# IP address 

LOCAL_IP=192.168.42.1 

# IP subnet mask 

LOCAL_NETMASK=255.255.255.0 

# IP pool starting address of DHCP server 

DHCP_IP_START=192.168.42.2 

# IP pool end address of DHCP server 

DHCP_IP_END=192.168.42.6 

# Wifi channel number, set 0 to use Auto Channel Selection 

AP_CHANNEL=0 

# Maximum number of stations allowed in station table 

AP_MAXSTA=5 

# If you say yes here, all WPA/WEP settings will be ignored 

AP_PUBLIC=no 

# WPA Passphrase (8 ~ 63 characters) 

AP_PASSWD=HDE012345 

 

 

Systeem menu:  
Met aangeduid SYSTEEM menu icoon, druk op de OK knop om naar het systeem instellingen 

submenu te gaan.  Gebruik de OMHOOG of NAAR BENEDEN knoppen om te bladeren door het 

submenu en druk op de OK knop om te kiezen tussen TV SYSTEEM, OMGEKEERD, DIGITALE 

ZOOM, LCD UIT, VOLUME, TAAL, SIGNAAL GELUID, FIRMWARE, TIJDINSTELLING, 

FORMATTEREN, SYSTEEM RESETTEN en AUTOMATISCH UITZETTEN.  Na het kiezen van 
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submenu, gebruik OMHOOG of NAAR BENEDEN om te bladeren tussen keuzes, druk op de OK 

knop om te kiezen en druk op de MENU knop om terug te gaan naar het hoofdscherm. 

1)  TV SYSTEEM: Deze instelling om het video bestand af te spelen op een NTSC of PAL systeem 

apparaat: 

2)  OMGEKEERD: Deze instelling maakt het mogelijk video af te spelen in de correcte oriëntatie voor 

video's die zijn opgenomen met de camera ondersteboven gemonteerd.  Instelling keuzes zijn AAN 

om te activeren en UIT om te deactiveren deze functie. 

3) DIGITALE ZOOM: Deze instelling stelt u in staat om de digitale zoom functie voor zowel video als 

foto mode in te schakelen.  Wanneer de digitale zoom is ingeschakeld, gebruik de OMHOOG knop 

om in te zoomen en de NAAR BENEDEN knop om uit te zoomen.  De instelling keuzes zijn UIT, 10X 

en 60X. 

4)  LCD UIT: Deze instelling stelt de LCD in staat om aan te blijven en uit te gaan na een bepaalde 

tijd, 30 seconden, 1 minuut, of 3 minuten.  Gebruik deze functie om het vermogen van de batterij te 

sparen. Kies UIT om deze functie uit te schakelen en het scherm AAN te laten 

5) VOLUME: Deze instelling maakt het mogelijk om het Signaal geluid volume in te stellen van 0 tot 5.  

6) TAAL: Deze instelling raak het mogelijk om de MENU taal te kiezen tussen Engels, Chinees 

(traditioneel), Chinees (simpel), Japans, Frans, Duits, Nederlands, Portugees, Spaans, Koreaans en 

Italiaans. 

7)  SIGNAAL GELUID: Deze instelling zet het Signaal geluid AAN of UIT. 

8)  FIRMWARE VERSIE: Dit geeft de geïnstalleerde firmware versie aan.  Merk alstublieft op dat 

wanneer u de firmware gaat updaten dat u bevestigt dat de nieuwe firmware is geïnstalleerd. 

9)  TIJD SETUP: Deze instelling maakt het mogelijk om de datum en tijd in te stellen.  Met aangeduid 

submenu onderdeel, druk op de OK knop om hier naartoe te gaan.  Druk op de OMHOOG of NAR 

BENEDEN knop om het nummer te veranderen en druk op de MODE knop om naar het volgende te 

bladeren.  Wanneer u klaar bent, druk op de OK knop om te bevestigen en terug te gaan naar het 

submenu. 

10) FORMATTEREN: Deze functie maakt het mogelijk om de Micro SD kaart te formatteren.  

WAARSCHUWING, het formatteren van de kaart zal alle gegevens wissen!  Druk op OK om naar 

deze functie te gaan.  Druk op de OMHOOG of NAAR BENEDEN knop om JA aan te duiden en druk 

op OK om te kiezen.  Druk nogmaals op de OMHOOG of NAAR BENEDEN knop om JA aan te 

duiden en druk op OK om te formatteren.     

11)  SYSTEEM HERSTELLEN: Deze functie maakt het mogelijk om de instellingen van de camera te 

herstellen naar de standaard fabrieksinstellingen. 

12) AUTOMATISCH UITSCHAKELEN: Deze instelling maakt het mogelijk voor de camera om aan te 

blijven (wanneer UIT is geselecteerd) of zet de camera uit wanneer voor 3 of 5 minuten is gekozen.  

Gebruik deze functie om het vermogen van de batterij te sparen.   

Beeldkwaliteit menu: 
Met aangeduid BEELDKWALITEIT menu icoon, druk op de OK knop om naar het beeldkwaliteit 
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instellingen submenu te gaan.  Gebruik de OMHOOG of NAAR BENEDEN knop om te bladeren door 

het submenu en druk op de OK knop om te kiezen tussen ANTI-REFLECTIE, SCENE MODE, 

WITBALANS, BEELD EFFECTEN, CONTRAST, SCHERPTE, METER, ISO en BELICHTING.  Na het 

kiezen van submenu, gebruik OMHOOG of NAAR BENEDEN om te bladeren tussen keuzes, druk op 

de OK knop om te kiezen en druk op de MENU knop om terug te gaan naar het hoofdscherm. 

1)  ANTI-REFLECTIE: Deze instelling stelt de camera in staat om te worden bijgesteld naar zowel 

60Hz of 50Hz om het flikkeren van de video te voorkomen veroorzaakt door fluorescerend licht.  Voor 

de USA is deze instelling 60Hz.   

2)  SCENE MODE Deze instelling kiest de onderstaande scène modes. 

SCENE MODE 

KEUZE 
BESCHRIJVING 

UIT Scène mode is UIT. 

NACHT SCENE Voor video/fotografie bij weinig licht en in de nacht.  Door lagere sluiter 

snelheden, wordt montage op een stabiel object zoals een driepoot 

aanbevolen.   DUIKEN Activeert een elektronisch rood filter om een warme kleuren in de 

achtergrond toe te voegen terwijl u duikt op diepten beneden 6 meter in zout 

water. 

SPORTEN Voor video/fotografie of snel bewegende onderwerpen tijdens activiteiten 

met veel actie.  De camera gebruikt snellere sluiter snelheden om het beeld 

te verbeteren. 

LANDSCHAPPEN Voor video/fotografie van verre onderwerpen zoals bergen, stedelijke 

landschappen, enz.   

ZONSONDERGANG: Voor video/fotografie van scènes met zonsopgang of zonsondergang in de 

achtergrond.  De camera gebruikt snellere sluiter snelheden om het beeld te 

verbeteren. ZAND & SNEEUW Voor video/fotografie waar een heldere achtergrond het onderwerp donker 

laat overkomen (silhouet).  De camera gebruikt lagere sluiter snelheden om 

het beeld te verbeteren.  

 

3)  WITBALANS Deze instelling verbetert de nauwkeurigheid van de kleur wanneer het 

omgevingslicht te koel (blauw of groen) of te warm (geel/oranje) is.  Voorbeelden van koele 

lichtsituaties zijn een bewolkte dag, duiken op diepten beneden 6 meter in zowel zoet als zoutwater, 

fluorescerend licht, of scènes in schaduw.  Voorbeelden van een warme verlichting situatie zijn 

kaarslicht en gloeilampverlichting.  Instellingkeuzes zijn AUTO, GLOEILAMP (warme lichtsituaties), 

fluorescerend (koele lichtsituaties, en HANDMATIG.  Om de HANDMATIGE witbalans instelling te 

gebruiken: 

1. Kies HANDMATIG en druk op de OK knop om in te schakelen, druk dan op de MENU knop 

om naar het hoofdscherm te gaan.   

2. Druk op de MENU knop om naar het hoofdscherm te gaan.  Het handmatig witbalans icoon zal 

knipperen aan de bovenkant van het LCD scherm. 

3. Richt de camera op een witbalans bord of een wit object en druk op de SLUITER knop.  De 

witbalans is nu ingesteld op het huidige omgevingslicht. 
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4. Om de handmatige witbalans voor een nieuwe omgevingslicht situatie te herstellen, zet de 

camera uit en aan om het blinkende handmatige witbalans icoon te reactiveren en herhaal 

stap 2.  

4)  BEELD EFFECTEN: Deze instelling laat u kiezen uit beeld veranderende effecten zoals hieronder 

getoond 

EFFECT BESCHRIJVING 

KUNST Verandert de scherpte en contrast van de achtergrond 

SEPIA Voegt een geel-bruine tint toe aan de video/foto.  

NEGATIEF Verandert de afbeelding zodat het op een negatief van een film lijkt. 

ZWART & WIT Verwijderd de kleur om een monochrome video/foto te creëren. 

LEVEND Verbetert de kleuren 

 

5) CONTRAST: Deze instelling verbetert of reduceert het verschil tussen donkere en lichte gebieden.  

Om donkere gebieden zwarter te maken en lichte gebieden lichter in video's/foto's, kies VERBETER.  

Om donkere gebieden minder zwart te maken en lichte gebieden donkerder, kies ZACHT. 

6) SCHERPTE: Deze instelling verbetert of verminderd de scherpte in video/foto.  Kies VERBETER 

om scherper te maken of ZACHT om wazig te maken.  

7) METER: Deze functie kiest het algemene gebied in een scène die de camera gebruikt wanneer 

een belichting van een afbeelding wordt berekend.  Het kiezen van GEMIDDELD laat de camera de 

belichting bijstellen van licht wat komt van het gehele gebied zoals gezien in de LCD.  Het kiezen van 

CENTRUM zal dit gebied verminderen naar het midden van de scène.  Het kiezen van PUNT zal de 

camera de verlichting laten bijstellen van licht wat komt van een zeer geconcentreerd gebied in het 

midden van de scène.  

8)  ISO: Deze instelling stelt de licht gevoeligheid van de camera in.  Een hogere ISO waarde zal 

resulteren in een lichtere video/foto en is nuttig in lage lichtcondities.  De keuzes zijn AUTO, 100, 200, 

400, en 800.  

9) BELICHTING: Deze instelling stelt de helderheid of duisternis van de video/foto tussen ±2 

framestops bij.  Het instellen naar positieve waarden zal het beeld helderder maken, terwijl negatieve 

waarden de beelden donkerder maken. 

 

FOTO'S BEKIJKEN OF VIDEO'S AFSPELEN 

Gebruik van het LCD scherm om foto's te zien of video's af te spelen 

1. Ga naar de bekijk bestanden mode door tweemaal te drukken op de MODE knop wanneer u in 

video mode bent of eenmaal wanneer u in foto mode bent. 

2. Druk op de OK knop om de afbeeldingen te vergroten. 

3. Druk op de OMHOOG of NAAR BENEDEN knoppen om te bladeren door de bestanden. 
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4. Om een videobestand af te spelen, druk op de OK knop om een video te starten en druk op de 

OK knop om te pauzeren.   

5. Om foto's te laten zien als in een diashow, druk op de OK knop om een afbeelding te 

vergroten en druk dan nogmaals op de OK knop om de diashow te beginnen. 

Afspelen via HD TV uitgang: 

Om HD video's te bekijken op een HD TV, gebruik dan een mini hoge definitie TV kabel om de 

camera met de TV te verbinden.  Sluit de HD ministekker in de HD uitgangspoort van de camera en 

het andere einde in de USB stekker van de HDTV.  Zet de camera aan en druk tweemaal op de 

MODE knop om naar de bestand bekijken mode te gaan.  Gebruik de OMHOOG of NAAR BENEDEN 

knop om te bladeren door het afbeeldingen en druk op de OK knop om een video bestand te kiezen.  

Druk nogmaals op de OK knop om het afspelen te beginnen en te zien op de HDTV. 

BESTANDEN VERWIJDEREN 

Om een enkel bestand te verwijderen: 

1. Ga naar de bekijk bestanden mode door tweemaal te drukken op de MODE knop wanneer u in 

video mode bent of eenmaal wanneer u in foto mode bent. 

2. Druk op de OMHOOG of NAAR BENEDEN knoppen om een bestand te kiezen en druk dan 

op de MENU knop.   

3. Druk tweemaal op de OK knop, druk dan op de OMHOOG of NAAR BENEDEN knop om JA 

aan te duiden.   

4. Druk op OK om de verwijdering uit te voeren. 

Om alle bestanden te verwijderen:   

1. Ga naar de bekijk bestanden mode door tweemaal te drukken op de MODE knop wanneer u in 

video mode bent of eenmaal wanneer u in foto mode bent. 

2. Druk op de OMHOOG of NAAR BENEDEN knoppen om een bestand te kiezen en druk dan 

op de MENU knop.   

3. Druk op de OK knop, druk dan op de NAAR BENEDEN knop om "alle" aan te kiezen. 

4. Druk op de OK knop, druk dan op de OMHOOG of NAAR BENEDEN knop om JA aan te 

duiden. 

5. Druk op OK om de verwijdering van alle bestanden uit te voeren. 

 

SPECIFICATIES 

Effectieve sensor 1/ 2.3＂ 14MP CMOS SENSOR 
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LCD scherm Ingebouwde 1.5” TFT-LCD 480*240 resolutie 

Foto resolutie & 

Mogelijke aantal 

foto's  

11M  3840*2880   JPG     ongeveer 3560stuks /8GB 

8M   3264*2448   JPG     ongeveer 5280stuks/8GB 

5M   2592*1944   JPG     ongeveer 8970stuks/8GB 

Video resolutie & 

mogelijke 

opnametijd 

Mode van 

video 

KWALITEIT : 

Super fijn 

KWALITEIT :  

Hoog 

KWALITEIT :  

Laag 

1080p 30fps 
Ongeveer 85 

minuten (8GB) 

Ongeveer 100 

minuten (8GB) 

Ongeveer 126 

minuten (8GB) 

720P 60fps 
Ongeveer 100 

minuten (8GB) 

Ongeveer 112 

minuten (8GB) 

Ongeveer 168 

minuten (8GB) 

720P 30fps 
Ongeveer 126 

minuten (8GB) 

Ongeveer 168 

minuten (8GB) 

Ongeveer 254 

minuten (8GB) 

480P 60 fps 
Ongeveer 126 

minuten (8GB) 

Ongeveer 168 

minuten (8GB) 

Ongeveer 254 

minuten (8GB) 

Specificatie lens F/2. 8   f=3. 5 mm 160° breedbeeld 

Ingebouwde 

microfoon 
Ja 

Bewerking 

klankkleur 
Beschikbaar 

Capaciteit batterij 3.7V/ 1150mAh 

Vermogen 

verbruik: 
1,9W 

Continu opname Ongeveer 1.5 uur (LCD/WiFi aan), 2 uren (LCD/WiFi uit) 

Laad specificaties DC5V  ongeveer 780mA 

Oplaad tijd Ongeveer 6 uren 

USB poort USB 2.0 Hoge snelheid 

Hoge definitie TV 

uitgang poort 
Ingebouwd 

Soort geheugen Micro SD kaart (klasse 6 minimaal, klasse 10 aanbevolen voor HD video) 

Capaciteit van 

geheugen 
2GB-32GB 

WIFI Ingebouwd 
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Diepte 

classificatie 
Waterdicht tot 200 voet / 60 meter 

Gewicht 201 gram 

Afmetingen (2.8x3.3x2.4)inches / (84 x 70 x 60)mm 

Standaard 

accessoires 

Gebruiksaanwijzing mini CD, lithium ion batterij, USB kabel, drijvende 

draagband, lensdop, anti-reflectie kap, siliconenvet, 

LET OP: Als resultaat van voortdurende verbeteringen, kan het ontwerp en de specificatie van het 

product hierbij ingesloten iets verschillen met het apparaat afgebeeld op de verpakking. 

Distributeur van Intova voor de Benelux: 

Duiksport Nederland 
Arnhemseweg 90 
3832 GK Leusden 
Nederland 
www.duiksport.nl 
info@duiksport.nl 
0031-654364289 
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