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De basis
De VZ-X draadloze, HDMI- en USB-documentcamera kan op drie manieren verbinding maken: via wifi, HDMI en USB, waarmee u
opnamen kunt maken en in real-time beelden kunt streamen naar uw computer, iOS-/Android-apparaten, tv, projector of monitor in de
opstelling die het beste aan uw behoeften voldoet.
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Kennismaking met uw VZ-X

Camera
8 Megapixel camera. De camerakop kan worden gedraaid om de
oriëntatie aan te passen.
Geef weer in een resolutie tot 3264 x 2448 wanneer u gebruikmaakt
van de USB-modus in combinatie met de IPEVO Visualizer-software.
Geef weer in een resolutie tot 1920 x 1080 wanneer u gebruikmaakt
van de standalone HDMI-modus of wifi-modus (in combinatie met de
IPEVO Visualizer-software).

Multi-scharnierende standaard
Geeft u de vrijheid om de camera snel en eenvoudig op verschillende hoogtes, hoeken, en verschillende oriëntaties te positioneren
voor het vastleggen van materiaal.

Voet met batterij
Biedt een stabiele basis voor de VZ-X en biedt ruimte
voor de batterij.
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Kennismaking met uw VZ-X

Microfoon
Ingebouwde microfoon voor videoconferenties, het opnemen
van lessen en meer.

Licht
Zet de ingebouwde ledlamp aan/uit.

Opmerking: de microfoon werkt alleen in de USB-modus.

Led-indicator
Drie kleuren: groen, oranje en wit.

Filter
Pas een videofilter toe over het
live-beeld.

Draaien
Draai het live-beeld.

De belichting verhogen
Verhoog de belichting als het onderwerp te donker is.

Inzoomen

De belichting verminderen

Zoom in op het live-beeld.

Verminder de belichting als het onderwerp te licht is.

Uitzoomen
Zoom uit op het live-beeld.

off

Stroomschakelaar
on

Groen geeft aan dat de VZ-X is ingeschakeld.
Oranje geeft aan dat de wifi-modus van de VZ-X staat ingesteld.
Wit geeft aan dat de VZ-X gebruikt wordt en dat er een beeld
wordt weergegeven.

Zet de VZ-X aan/uit.

Focusknop
Focust het live-beeld of verandert de focusmodus.
Druk eenmaal om te focussen
Houd ingedrukt totdat u een pieptoon hoort om de focus te
veranderen naar enkelvoudige autofocus (AF-S). De standaard
focusmodus staat ingesteld op continue autofocus (AF-C).
Druk nogmaals om de focusmodus terug in te stellen op AF-C.
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Kennismaking met uw VZ-X

Modusschakelaar
Schakel tussen de wifi- en USB-/HDMI-modus.

Frequentieschakelaar
Verander de frequentie naar 50Hz of 60Hz.

Micro-USB-poort
Sluit hier de bijgeleverde micro-USB-kabel aan om:
De VZ-X met een computer te verbinden om de USB-modus
te gebruiken.
De VZ-X van stroom te voorzien in de HDMI-modus.
De batterij van de VZ-X op te laden.

HDMI-poort
Sluit hier uw HDMI-kabel (niet inbegrepen) aan.
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Kennismaking met uw VZ-X

Batterijstatusindicators
Geeft het batterijniveau of de status van het opladen aan.
Alle vijf de indicators lichten groen op als de VZ-X een
volle batterij heeft of volledig is opgeladen.

Controleknop voor batterij
U kunt het batterijniveau van de VZ-X controleren door op
deze knop te drukken.

Actieknop
Voer de primaire functie uit van de respectievelijk beschikbare modus in de IPEVO Visualizer.
Opmerking: de actieknop werkt in zowel de wifi- als de USB-modus.
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De VZ-X opladen
Laad de VZ-X alstublieft op voordat u hem gebruikt om er zeker van te zijn dat u genoeg batterijvermogen heeft voor uw sessie. De
stappen voor het opladen van de VZ-X zijn hieronder beschreven:

1

Verbind de inbegrepen Micro-USB-kabel met de Micro-USB-poort van de VZ-X.
Sluit het andere uiteinde van de kabel vervolgens aan op een 5V/2A USB-stroomadapter (niet
inbegrepen).
Sluit de adapter vervolgens aan op een stopcontact om op te laden.

5V/2A USB-stroomadapter

Opmerking:
(1) Het is niet mogelijk om de VZ-X via de USB-poorten van een computer, tv of projector op te laden, omdat
deze niet voldoende uitgangsvermogen afgeven om de VZ-X op te laden.
(2) U kunt de VZ-X gebruiken als deze is aangesloten op een stopcontact, ongeacht het resterende
batterijvermogen.

(niet inbegrepen)

2
9hrs

Als de VZ-X aan het opladen is, knipperen de batterijstatusindicators groen om aan te geven
dat de VZ-X wordt opgeladen. Alle indicators branden continu groen als de VZ-X volledig is
opgeladen.
Opmerking:
(1) Het duurt ongeveer 9 uur voordat een volledig lege batterij van de VZ-X volledig is opgeladen, ervan
uitgaande dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens het opladen. Het opladen duurt significant langer als het
apparaat gebruikt wordt.
(2) De batterij van de VZ-X gaat tot 9 uur mee als de batterij volledig is opgeladen.
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Draadloos verbinden met uw apparaten
De VZ-X kan draadloos gebruikt worden in combinatie met uw iOS-/Android-apparaten (iPad en iPhone/Android-tablet en Android-telefoon), Mac of pc. U kunt het resterende batterijvermogen van de VZ-X controleren door op de controleknop voor de batterij te drukken
voordat u hem gaat gebruiken. Om hem draadloos te gebruiken in combinatie met uw apparaat, volgt u de onderstaande stappen:

1
Visualizer

Whiteboard

Download

Download voor iOS- en Android-apparaten de gratis software 'IPEVO Visualizer' of
'IPEVO Whiteboard' in de App Store of Play Store.
Download 'IPEVO Visualizer' voor gebruik op Mac en pc van
http://support.ipevo.com/visualizer.

3
2
on

Zet de VZ-X aan middels de
stroomschakelaar.

Schakel de wifi van uw apparaat in. Zoek in de
beschikbare wifi-verbindingen naar de SSID
van de VZ-X en verbind hiermee.
De SSID kan op een label op de onderkant van
de VZ-X worden gevonden.
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Draadloos verbinden met uw apparaten

4

Attiva il Wi-Fi del tuo dispositivo. Cerca fra le connessioni Wi-Fi disponibili il SSID della VZ-X
e collegatici.
Il SSID può essere trovato sull'etichetta situata sul fondo della VZ-X.

5
Visualizer

Launch

Whiteboard

Open IPEVO Visualizer of IPEVO Whiteboard en selecteer de VZ-X als de camera voor uw apparaat.
Voor meer informatie over de functies die IPEVO Visualizer en IPEVO Whiteboard te bieden
hebben, bezoekt u http://support.ipevo.com/visualizer of http://support.ipevo.com/whiteboard."
Opmerking:
(1) De VZ-X ondersteunt alleen het 2.4 GHz wifi-netwerk, 5GHz wordt niet ondersteund.
(2) Het effectieve bereik van de draadloze verbinding van de VZ-X is 33ft (10m). Het feitelijke effectieve bereik kan
worden beïnvloed door omgevingsfactoren zoals obstakels of andere draadloze signalen. Pas de plaatsing aan de
hand hiervan aan om het beste streaming-effect te krijgen.
(3) De feitelijke beeldtransmissiesnelheid van de VZ-X is grotendeels afhankelijk van de netwerkomgeving waarin
deze wordt gebruikt. Meerdere draadloze signalen in dezelfde omgeving kunnen interferentie veroorzaken en voor
een afname van de transmissiesnelheid zorgen.
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Verbinden met uw HDMI-schermen
Volg alstublieft de onderstaande stappen om uw VZ-X direct met een tv, projector of monitor te verbinden via HDMI:

1

Verbind een HDMI-kabel (niet inbegrepen) met de HDMI-poort van de VZ-X. Sluit het andere einde van de kabel aan op de HDMI-poort
van een tv, projector of monitor.

2

Verbind de bijgeleverde Micro-USB-kabel met de Micro-USB-poort van de VZ-X. Sluit het andere einde van de kabel vervolgens aan op
de USB-poort van uw tv, projector of computer om uw VZ-X van stroom te voorzien. U kunt de VZ-X ook van stroom voorzien door de
kabel op een 5V/2A USB-stroomadapter (niet inbegrepen) aan te sluiten en deze vervolgens in een stopcontact te stoppen.
Opmerking: Als de VZ-X volledig is opgeladen, of wanneer er genoeg batterijvermogen is voor uw sessie, hoeft u de VZ-X niet aan te sluiten op een USB-poort of
stopcontact om hem in te schakelen.

3

Controleer de modusschakelaar van de VZ-X. Zorg ervoor dat deze is ingesteld op de USB-/HDMI-modus.

4

Zet de VZ-X aan met behulp van de stroomschakelaar. Op uw HDMI-scherm zou een live-beeld van de VZ-X moeten verschijnen. De VZ-X
is nu klaar voor gebruik.
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Verbinden met uw computer via USB
U kunt de VZ-X via USB in combinatie met uw computer (Mac/pc/Chromebook) gebruiken. U kunt hem gebruiken in combinatie met
IPEVO Visualizer of andere compatibele software van derden. Als uw computer verbonden is met een projector, kunt u een live-beeld
van de VZ-X projecteren op een groot scherm. Om VZ-X in combinatie met uw computer te gebruiken, dient u:

1

de bijgeleverde Micro-USB-kabel te verbinden met de Micro-USB-poort van de VZ-X. Sluit vervolgens het andere einde van de kabel
aan op de USB-poort van uw computer.

2

Controleer de modusschakelaar van de VZ-X. Zorg ervoor dat deze is ingesteld op de USB-/HDMI-modus.

3

Zet de VZ-X aan met behulp van de stroomschakelaar.

4

Start IPEVO Visualizer op, of andere compatibele software van derden die uw voorkeur heeft. Op uw computer zou nu een live-beeld
moeten verschijnen. De VZ-X is nu klaar voor gebruik.
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Toegang tot de geavanceerde instellingen van de VZ-X
U kunt via de geavanceerde instellingen van de VZ-X de wifi-netwerkinstellingen beheren, wachtwoordbeveiliging instellen,
firmware updaten, en een snelle functionaliteitstest uitvoeren. Zorg ervoor dat de VZ-X verbonden is met uw draadloze
apparaat om dit uit te voeren, en dat geen andere software toegang heeft. Volg vervolgens de onderstaande stappen:

1
Start uw browser op en typ 10.10.10.1 in de adresbalk.

2
Voer uw inloggegevens en wachtwoord in. Als u voor de eerste keer
inlogt zijn het account en wachtwoord beide 'admin'.

Op de pagina met geavanceerde instellingen kunt u:
(i) Via 'Instellingen' de naam van de SSID van de VZ-X aanpassen, wijzigen naar een verborgen SSID, een wachtwoord eraan toevoegen,
het draadloze veiligheidsprotocol van de VZ-X wijzigen.
(ii) Via 'Systeem' het IP-adres, DHCP-IP-adres en subnetmasker van de VZ-X wijzigen en instellen.
(iii) Via 'Account' de inlognaam en het wachtwoord wijzigen.
(iv) Via 'Firmware-update' de firmware van de VZ-X bijwerken.
(v) Via 'Snelle test' een snelle functionaliteitstest uitvoeren.
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De VZ-X opnieuw instellen
Indien u de VZ-X wenst in te stellen naar de standaardinstellingen, kunt u dit als volgt doen:

1

Zet de VZ-X uit als deze nog aan staat.
off

2

Druk en houd zowel de knoppen 'Belichting verhogen'
en 'Belichting verlagen' ingedrukt.

3

Zet de VZ-X aan terwijl u de knoppen ingedrukt houdt.
De led-indicator geeft kort drie kleuren weer: groen,
oranje en wit. U kunt nu de knoppen loslaten. De VZ-X
is nu gereset.
on
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Product Safety Certification
CE Mark Warning

Warning: This equipment is compliant with Class A of CISPR 32. In a residential environment this equipment may cause radio interference.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will
be required to correct the interference at his own expense.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.
This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

VCCI-A

この装置は、クラスＡ機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使
用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

IC Certification of Radio Apparatus

This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :
(1) l‘appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet appareil et son antenne (s) ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

14

Gebruik/bewaar het product niet op de volgende plekken:

!
Voorzorgsmaatregel

・In de buurt van warmtebronnen
・In de buurt van stoom of vettige rook
・Locaties met een hoge luchtvochtigheid
・Zanderige of stoffige plekken
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