
• Zet WiFi aan via het menu • Als het WiFi icoon in het lcd 
scherm zichtbaar is kunt u de 
verbinding opzetten.

• ‘Er is nog geen verbinding maak 
een wifi connectie tussen camera 
en smartphone/table.t 

• Ga naar de WiFi instellingen van de 
smartphone.

•  Selecteer ‘iCam_YYXXXXXX’ en 
verbind met dit netwerk.

• Het standaard wachtwoord is
‘1234567890’  

•  Start de ‘ISAW Viewer ll’ app op.
• Klik  op ‘Connect’  .
• U krijgt na verbinding een live 

beeld.

•  Bedien de camera via de  app.
•  Kijk live mee
•  Start/Stop video opname
•  Start/Stop foto opname
•  Foto- en video-beheer
•  Foto's  en video's downloaden
•  Instellingen aanpassen  
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Setup knop
Druk kort om het menu te openen en houdt de knop even vast 

om het menu te sluiten.

Via deze knop kunt u ook wisselen tussen de menu opties.

Mode knop
Met deze knop wisselt u tussen Video, Foto en weergave 

WiFi Aan/Uit
Gedurende 2 seconden indrukken om WiFi te starten of te stoppen.

Aan/Uit
Druk deze knop 2 seconden in om de camera 
aan of uit te zetten.

Start/Stop Opname
Druk kort op deze knop om opname te 
starten/stoppen of om een foto te maken.

Bevestig menu keuze in setup 
Druk op deze knop om een gekozen optie te 
bevestigen.

+ De blauwe LED brand tijdens het opladen

1.Bediening

2. Scherm Indeling

14. Inhoud van de verpakking

10. WiFi  Maak een connectie met uw Smartphone of Tablet8.Accu laden
• Het accu icoon op het LCD scherm knippert als de accu bijna leeg is.
• De camera zal de huidige video opslaan en automatisch afsluiten.
• Volledig opladen via USB duurt iets meer dan 2 uur.
• U kunt ook opladen via de optionele 220Volt AC lader (los verkrijgbaar) 

8. Smartphone  en tablet besturing

• Er is een App voor iOS ver. 6.0 of hoger en Android OS 4.1 of hoger.
• Download en installeer eerst de App "ISAW VIEWER II".
• Start WiFi op de camera en maak met uw smartphone of tablet verbinding met het wifi signaal 

van de camera.
• Wanneer de camera is verbonden werken de bedieningsknoppen op de camera niet
• Kijk regelmatig op onze site voor updates en uitbreidingen van de App.

13. Specificaties
• Kleine en handzame1080p 60fps Actiecamera
• 4K 10fps,   2.7K 15fps  (MJPEG)
• UltraView voor een grotere beeldhoek bij 1080p opname 
• 40m waterdichte behuizing
• Sony Exmor 16MP CMOS beeldsensor
• 170° wide-angle field of view (FOV)
• 1.5” ingebouwd LCD scherm
• Ingebouwde WiFi 
• Gratis App voor iOS en Android
• Hoge snelheid opnames (720p 120fps slow motion)
• Time lapse video
• Burst fotos (max. 5 foto's in 16MP)
• Meertalig menu (Eng, Esp, Fra, Deu)
• Oplaadbare Li-ion accu
• Accu tijd : max. 100 minuten opname 
• Accu oplaadtijd :  ruim 2 uur
• Eenvoudige bediening via LCD scherm 

11.  Bestanden kopieren
• Als de camera NIET aan staat en u sluit de USB kabel aan uw computer zal de accu worden opgeladen.
• Zet de camera aan
• Koppel de camera met de USB kabel aan uw computer
• De transfer modus zal inschakelen.
• Het LCD scherm zal de melding USB Ready geven
• De camera zal op uw computer als verwisselbare harddisk worden weergegeven.
• Klik deze aan en ga naar de DCIM folder
• Kopieer of knip de gewenste bestanden en plaats deze waar u deze wenst
• Wanneer de camera is aangesloten op een losse USB-lader of auto-lader dan kan tijdens het laden ook 

worden opgenomen.

Firmware updates
• Via onze website www. opticam.nl of www.isawcam.com kunt u controleren op firmware updates
• Lees de instructie die bij de firmware update zit goed door
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Mode

WiFi

Memory capacity

Battery

Resolution

Shooting mode 

Recording Time

Nr. Omschrijving

Video-, foto- of weergave modus 

WiFi signaal, zichtbaar na inschakelen WiFi

Restant opslag capaciteit geheugenkaart (%)

Accu status

Opname instelling (resolutie en fps)

Sluiter instelling 

Opname duur huidige opname

Omschrijving

Functie

Functie

Functie Functie

Sub menu

Sub menu Sub menu

Resolution

Mic
Color filters

Time Stamp

Auto start

Time lapse

Loop Rec.

My Tune

Sharpness

Exposure

ISO

AE Metering

Video

Foto My Tune

Settings1080P 1920 x 1080 60fps
1440P 1920 x 1440 30fps
2.7K 2704 x 1524 15fps MJPEG

1200P 1600 x 1200 30fps 

4K 3840 x 2160 10fps MJPEG

Lichtmeting in: center, average, spot

Door Firmware Updates en App updates komen regelmatig nieuwe functies beschikbaar.

Omschrijving
MyTune geeft meer geavanceerde instellingen voor opname en beeld.

Strong, Normal, Soft

1080P 1920 x 1080 30fps UltraView

720P 1280 x 720 60fps
720P 1280 x 720 120fps

1080P 1920 x 1080  30fps 

720P 1280 x 720 30fps

Resolution

White balance

Color filters

Time Stamp

Self timer

16M 4608 x 3456     4:3

12M 4032 x 3024     4:3

7.3M 3120 x 2340     4:3

8.5M 3384 x 2538     4:3

5M 2592 x 1944     4:3

2M 1608 x 1206     4:3

3M 2048 x 1536     4:3

Omschrijving
16M RAW 4608 x 3456      4:3  ( Binnenkort )

Capture options 

Manual

Kleurfilters: Vivid colors,  Natural colors, Sepia filter, Black &White

aan/uit

instelbaar:  2s, 10s.

Loop 1m, 3m, 5m

Time lapse 0.5s, 1s, 2s, 3s, 5s, 10s, 15s, 30s
Maak elke ... seconde een foto voor een versneld video-effect

Time lapse 2s, 3s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s
Maak elke ... seconde een losse foto

Burst: 5 foto's met één druk op de knop

On / Off. If ON, sound will be captured and added to the video recording.

Stel de belichting in: +2, +1.7, +1.3, +1, +0.7, 
+0.3, 0, -0.3, -0.7, -1, -1.3, -1.7, -2 

ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600

Witbalans in: Auto, Daylight, Cloudy, 
Tungsten lamp, Fluorescent 

Kleurfilters: Vivid colors,  Natural colors, Sepia filter, Black &White

On / Off

On / Off.  Start automatisch een opname bij het inschakelen van de camera (1s, 5s, 10s)

Language

Time

Power off

Beep

LED

LCD off

Information

TV

Mirror Flip

Format

Delete all

Default

Taalkeuze: Engels, Frans, Spaans, Duits etc.

|Datum en tijd instelling (YYMMDD:HHMM)

Off / 3m / 5m / 10m

On /Off

On /Off

Off / 1m / 5m / 10m

Geinstalleerde firmware versie

Kies TV standaard: PAL (50Hz) of NTSC (60hz)

On /Off (draai het beeld 180 graden

Verwijder alle bestanden van de MicroSD geheugenkaart

Verwijderd de bestanden in de DCIM map op de MicroSD

Fabrieks instellingen

Open Water Hand greep   Z  Mount Schroeven Schuif/klikmount

AccuVlakke / gebogen 
plak mounts

USB kabelDubbelzijdige tapeTripod statief mount Zwenkarm

Nederlandse Handleiding 

ISAW EDGE

7. Setup menu

• Druk op SETUP knop om naar het menu te gaan.
•  Er zijn  4 categorieën  (video, photo, My Tune, settings)
• Houd MODE ingedrukt om te wisselen van categorie
• Druk op SETUP en MODE om te wisselen tussen de opties van een categorie
• Druk op REC om een optie kiezen en om een instelling op te slaan

6. Weergave modus
- Druk op de MODE knop om te wisselen naar de afspeel mode.

- Via het LCD scherm kunnen de video's en foto's worden bekeken. 

- In afspeel mode, druk op SETUP om een bestand te kiezen.

- Druk op REC om het bestand af te spelen of te bekijken.

3.  Start de camera
• Plaats een originele ISAW Accu.
• Plaats een Micro-SD geheugenkaart, Max 64Gb.
• Houd de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt.
• De camera start op
• Kies de gewenste mode, Video, foto of weergave

4.  Video
• Druk op REC om een opname te starten.
• Tijdens het opnemen ziet u de LED knipperen en loopt de recording timer in het lcd scherm.
• Druk nogmaals op REC om de opname te stoppen.
• Kies diverse opties voor Video in het menu

5. Foto's
• Druk op MODE om te wisselen naar foto mode.
• Druk op REC om een foto te nemen.
• Kies diverse optie voor Foto in het menu
• Time-lapse: druk op REC om te starten endrul weer op  REC om te stoppen. 

On/OffWDR
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