
Aan de slag met de Easi-View 
 

 
 

 
 

 

 

 

Het gebruiken van de Easi-View. 
 

Op de Easi-View™ bevinden zich drie knoppen: 

Druk op de knop (momentopname)  om een nieuwe 
foto te maken. 

Druk op de knop (lamp)  om de Leds in te schakelen.  

Druk op de knop (focus)  om de Easi-View™ te focussen. 
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Aansluiten op een computer 
 

 Voordat u de Easi-View™ op uw pc aansluit, moet u eerst de 
 Easi-View™-software op uw computer installeren. 

 Steek Easi-View™ in een beschikbare USB-poort. Er is geen externe voeding nodig, 
gezien de Easi-View™ via een USB 2.0-poort wordt gevoed. 
 

 

Easi-View installeren 
Installatie met Windows 7 

 
1. Kies uw taal en klik op "OK" om door 

te gaan. 
 

 

2. Klik op "Next" om door te gaan 
 

 

3. Klik op installeren om door te gaan. 
4. De software wordt nu op uw computer 

geïnstalleerd. 
 
 
 
 

5. Klik op "Ja, ik wil mijn computer 
nu opnieuw starten" om het 
installatieproces te voltooien. 
 
 



 
 
 
 

Gebruik maken van de software 
 
De voorbeeldresolutie van een afbeelding kan in het optiemenu worden ingesteld. Kies een 
resolutie die minstens zo goed is als uw computerscherm. 
 
De werkelijke resolutie van een afbeelding kan in het Snapshot menu worden ingesteld. Kies 
een resolutie die minstens zo goed is als uw computerscherm. 
 
 
 
Foto's maken 
Gebruik de knop voor momentopnamen op de Easi-View of klik op het pictogram 
"Foto" om een foto te maken. Om uw foto's 
te zien, selecteert u "mijn afbeeldingen openen" in het menu "Beeld" en 
navigeert u naar de map die in de gegevensmap wordt opgeslagen. 
  
Als de afbeelding ondersteboven verschijnt, gebruikt u de rotatiefunctie 
om de afbeelding wordt gekanteld en dus op de juiste manier wordt 
weergegeven.  
 
De Easi-View heeft een functie voor automatische focus. U kunt op elk 
moment de focus aanpassen door op het pictogram "Focus" of op de 
focusknop op het toestel zelf te klikken. 
 

 

Video maken 
Om live video vast te leggen, klikt u op het pictogram "Video". 
Het pictogram wordt rood en u wordt voor bevestiging gevraagd. Om de 
opname te stoppen, klikt u nogmaals op het pictogram. In het 
menu "Vastleggen" is een optie om de maximale tijd voor vastleggen in te  
stellen. Dit voorkomt dat er zeer grote bestanden worden gemaakt. 
 

 
 

Easi-View als een webcam gebruiken 
 
De Easi-View heeft een ingebouwde microfoon en kan als webcam worden 
gebruikt bij populaire toepassingen, zoals Skype. 
 
 
 
  



Specificaties 

 
 
 

Probleemoplossingen 
 

Probleem Oplossing 

De automatische focus werkt niet  Zorg dat de interne webcam van de 
computer niet ingeschakeld is. 

De afbeelding is te donker Druk op de lichtknop of gebruik een externe 
lichtbron 

Afbeelding is te wazig Stel de hoogte af van het item dat wordt 
weergegeven. Of stel de hoogte af 
waarmee het item wordt bekeken. 
Of de afbeelding is buiten focus, druk op de 
focus knop om scherp te stellen. 

 
 
 
 

Specificaties  

Sensor 3 Megapixel 

Focus Automatisch minimaal 10 cm 

Voeding Via USB 2.0 

Verlichting 4 x superheldere LEDS 


