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Beknopte NL handleiding, uitgebreide Engelstalige handleiding bijgesloten 

Specificaties: 

• 1080P Full HD 30fps 

• 720P HD 60fps 

• WiFi 

• Micro-SD kaart tot max 64GB 

• Verwisselbare lenzen 

• GrilamedTM90 frame 

• Verstelbare lens 

• Ingebouwde oplaadbare batterij 

Beschrijving: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installatie: 

Als eerste laad u de Bril op m.b.v. de usb kabel, u kunt deze aansluiten op 

een USB poort van uw PC, powerbank of bijvoorbeeld een 

voedingsadapter voor 220v. Deze heeft bij voorkeur output 5v. 1,5mAh, 

maar niet meer dan 2.1mAh. 

Het volledig laden neemt ongeveer 2-3 uur in beslag,  

Het wordt aangeraden voor optimale installatie van de batterij deze de 

eerste 2-3x  gedurende maximaal 8 uur te laden maar nooit langer dan 12 

uur. 

Tijdens het laden ziet u rode leds branden, de leds gaan uit als de batterij 

vol geladen is. 

Bij volledig opgeladen batterij kunt u ongeveer 1,5 uur opnemen in Full HD 

met WiFi uit. 

Geheugenkaart: 

2-64 GB micro-SD kaart minimaal C10. 

Op 1 batterij lading kunt u ongeveer 16 GB opnemen, doorgaans is een 16 

of 32 GB geheugenkaart ruim voldoende.  

 

App en WiFi gebruik: 

Om de bril via wifi te bedienen op uw smartphone moet u een App 

downloaden. 

 

Zoek in de store naar: 

Android: e7e9en  -   iOS: e7e9  

Functies in de App: 

• Live meekijken 

• Bestanden downloaden 

• Bestanden wissen 

• Aanpassen video resolutie: FullHD of HD 

• Aanpassen foto resolutie: 12MP of 8MP 

• Witbalans 

• Sluiter tijd 

• Flicker frequentie: 50-60hz 

• Datum stempel: aan/uit 

• Tijd instellen 

• Auto power off: uit/3/5/10 minuten 

• Volume 

• Micro-SD kaart formateren 

• Resetten naar fabrieksinstellingen 

• Firmware versie  

 

Camera klaar maken voor eerste gebruik: 

• Camera volledig opladen 

• Micro-SD kaart plaatsen 

• App installeren op smartphone ( optioneel ) 

Camera bediening: 

Camera aanzetten: 

• Druk gedurende 2-3 seconden op de aan/uitknop 

• De camera zal 2x trillen/zoemen 

• De blauwe leds gaan knipperen 

• De camera start meteen met opnemen. 

• Opname stoppen door kort op aan/uit knop te drukken de 

camera zal 1x trillen/zoemen en de blauwe leds branden 

continu. 

• Camera kan alleen ingeschakeld worden met geplaatst 

geheugenkaartje anders zal de camera weer uitschakelen. 

Camera uitzetten: 

• Druk gedurende 2-3 seconden op de aan/uit knop 

• De blauwe leds zullen knipperen 

• De camera zal 1 x trillen/zoemen 

• De leds gaan uit. 

Opnemen starten en stoppen: 

Als de camera aangezet wordt zal deze automatisch starten met opnemen 

in Full HD. De Leds knipperen blauw. 

• Om de opname te stoppen; Druk kort op de aan/uit knop, de 

camera zal kort zoemen en de blauwe leds branden continu. 

• Om de opname te starten; druk weer kort op aan/uit. De leds 

gaan knipperen en de camera zal 2 x kort zoemen.  

Batterij leeg of geheugenkaart vol: 

Als de batterij leeg is of het geheugenkaartje is vol, dan zal de camerabril 

gedurende 3 seconden zoemen, de beelden opslaan en uitschakelen. De 

groene leds knipperen hierbij snel. 



 

WiFi gebruiken; 

De RiderE7 en E9 kunnen via WiFi verbinding maken met uw smartphone. 

Android of iOS. 

Om dit mogelijk te maken maakt de camera zelf een wifi signaal. U kunt 

dan met uw smartphone zoeken naar dit WiFi signaal en verbinding 

maken. U heeft dus geen andere wifi verbinding nodig van bijvoorbeeld 

een hotel of thuis. 

Let op; WiFi kost veel energie, dit aanzetten en aan laten staan zal er voor 

zorgen dat u de batterij sneller weer moet opladen. Wij raden dus aan om 

het wifi signaal zo kort mogelijk te gebruiken. 

Aanzetten WiFi: 

• Als de bril aan staat, druk dan kort op de WiFi knop  (minder 

dan 1 seconde). ( drukt u langer dan zal deze knop de 2e functie 

inschakelen; het wisselen naar de HD video resolutie ) 

• De bril zoemt kort en er gaan 2 oranje leds snel knipperen. 

• Zoek dan het WiFi signaal  dat de Bril maakt op via de wifi 

verbinding van uw telefoon. 

• Maak verbinding met E7E9 

• Het wachtwoord is: 12345678 

• Als de verbinding is gemaakt, start dan vervolgens de App op. 

Uitzetten WiFi: 

• Druk weer kort op de wifi knop, de oranje leds gaan uit. 

 

Verstelbare lens: 

Uw camera bril is uitgevoerd met een verstelbare lens. Omdat bij iedereen 

de stand van het hoofd anders is kan het zijn dat een opname niet 

helemaal naar wens is. Bij de een zie je dat de opname te laag is en bij de 

ander is deze te hoog en zie je alleen maar de bovenzijde van hetgeen je 

wilt opnemen. 

Daarom kun je bij de E7 en E9 de lens hoek verstellen, dat gaat als volgt; 

Lens omlaag: 

• Druk met uw vinger nagel net onder de lens ( niet op de lens 

zelf ) de lenshouder iets naar binnen. 

Lens omhoog: 

• Gebruik uw nagel om het opstaande randje boven de lens naar 

achteren te duwen. 

In het begin kan dit vrij stroef gaan.  

Let op: gebruik geen scherpe voorwerpen, druk niet rechtstreeks op de  

glazen lens. 

 

De camerabril wordt warm: 

De camera techniek is geavanceerd en zo klein mogelijk gehouden. Alle 

techniek is in het montuur weggewerkt. Wanneer u de camera bril 

gebruikt zal deze warm worden. Echter is er een warmte schild in het 

ontwerp opgenomen waardoor de meeste warmte veilig wordt afgevoerd.  

Wanneer u ook WiFi geactiveerd hebt dan genereert dat nog extra 

warmte. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van uw bril. 

Wij raden daarom aan om de WiFi functie alleen te gebruiken als het echt 

nodig is. 

Uw veiligheid is op geen enkel moment in gevaar, wij hebben dit zelf 

getest met de camera bril gedragen onder een motorhelm gedurende 

langere tijd. 

 

Brillen glazen verwisselen: 

E9: 

• Druk het glas van binnen uit naar buiten, bij voorkeur via de 

binnenkant vlak bij de neusbrug, 

• Druk op omgekeerde wijze het nieuwe glas in positie. 

E7: 

• Duw aan de voorzijde van de bril de linker en rechterzijde van 

de neusbrug naar binnen en naar achter. 

• Haal het brillenglas/lens naar beneden uit positie 

• Plaats het nieuwe glas/lens omgekeerd terug. 

• Het framewerk is flexibel en kan behoorlijk wat kracht 

weerstaan, toch is het belangrijk enige voorzichtigheid te 

betrachten. 

Het optionele frame voor glazen op sterkte ( alleen bij E7 ): 

• Verwijder het voorstel glas/lens zoals hierboven beschreven. 

• Schroef de neusbrug houder los 

• Plaats het frame ( glazen op sterkte alleen via uw opticien op 

maat te laten maken.) 

• Monteer alles weer in omgekeerde volgorde. 

 

 

 

Meer informatie: 

Deze handleiding is speciaal door Opticam gemaakt en bevat de meest 

noodzakelijke informatie om meteen met uw bril te werken. Voor 

uitgebreide informatie verwijzen wij naar de bijgeleverde Engelstalige 

handleiding. 

De garantietermijn is 2 jaar, uitgesloten van garantie zijn beschadigingen 

en defecten door onjuist gebruik en verkeerd laden. Krassen op lenzen zijn 

uitgesloten van garantie.  


