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Gebruikershandleiding
Nederlands

PNJ 30

Ultra HD

720p 30bps Foto resolutie: 
5m

Waterdicht 30M Brede hoek

w
w

w
.pnj.FR

30m

Bedankt voor het kiezen van een PNJ-product. In deze handleiding wordt beschreven hoe u uw product gereed maakt en gebruikt. Het geeft tevens informatie over 
de gebruiks- en veiligheidsmaatregelen, de voorschriften, naleving en technische specificaties van het apparaat. Lees voor gebruik zorgvuldig, volledig en regel-  
matig, leer alles over het apparaat kennen en zorg voor een veilig gebruik van uw camera om er volledig van te genieten. Bewaar deze handleiding voor toekomstig 
gebruik. De handleiding is tevens beschikbaar op onze website www.pnj.fr onder de kop «Gebruikershandleidingen».
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1.ATTENTION / WARNING / WAARSCHUWING

Veuillez lire le “Mode d'Emploi” entièrement et attentivement avant toute utilisation. Le manuel mis à jour est 
disponible sur le site www.pnj.fr/modes-demploi/
ATTENTION: Toutes les précautions d'utilisation concernant les batteries doivent être suivies rigoureusement. Une 
mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer un incendie, une explosion, des blessures personnelles ou des 
dégâts matériels.

Please read the operation manual carefully before using the product. The english User Manual can be downloaded on 
our website: www.pnj.fr/en/user-manuals/
WARNING : Batteries are dangerous, please follow the instructions to avoid injuries or damages.

Lees de instructie’s in de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u onze producten gebruikt.
De gebruikershandleiding kunt u downloaden vanaf onze website: www.pnj.fr/en/user-manuals/
WAARSCHUWING : Batterijen zijn gevaarlijk, het niet opvolgen van de gebruikershandleiding kan blessures en schade 
veroorzaken. 

nl

en
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2.BATTERIJ
- Door de Lithium batterijen in eigendom te hebben, op te laden of te gebruiken, neemt u alle risico's in 
verband met het gebruik van lithiumbatterijen.
- Altijd buiten bereik van kinderen houden.
- Laat de batterij nooit onbeheerd achter tijdens het opladen.
- Laat de batterij nooit meer dan 1 uur opladen.
- Gebruik alleen de USB-lader die bij het pakket is geleverd. Gebruik nooit een niet-aanpasbare oplader.
- Controleer voordat u de batterij oplaadt of deze niet is beschadigd. Controleer of de batterij niet 
opgezet is of dat het batterijcompartiment niet is doorboord. Als u een van deze situaties opmerkt: 
LAAD DE BATTERIJ NIET OP!
- Een gebruikte batterij moet uit het apparaat worden verwijderd en worden vervangen.
- Als u merkt dat de batterij begint op te zetten tijdens het opladen, koppelt u de batterij onmiddellijk 
los en gebruikt u deze niet nogmaals. Het blijven gebruiken van een opgezette of versleten batterij kan 
een explosie veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de uitgangsspanning van de lader overeenkomt met de batterijspanning. Laad niet op 
met een hogere stroom dan aanbevolen. Gebruik alleen de oplader die bij het pakket zat.
- Koppel de batterij los van de lader als deze te heet wordt (Nooit hoger dan 49 ° C / 120 ° F) of opzet. 
- Als de batterij heet wordt, koppelt u de oplader onmiddellijk los.
- Alleen opladen op niet-ontvlambare oppervlakken. Nooit opladen in een voertuig!!
- Stel de batterij niet bloot aan een warmtebron of hoge temperatuur.
- Breng de batterij nooit in contact met water of dompel hem niet onder in een vloeistof.

- Gebruik in geval van brand, veroorzaakt door de batterij, geen water om het vuur te doven (zand wordt 
aanbevolen).

- Onjuist gebruik van de batterij kan brand, ontploffing of andere gevaren veroorzaken.
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OPGELET OPGELET OPGELET OPGELET OPGELET OPGELET

- Draag geen onverpakte batterijen in uw zak of tas, omdat de schokken van de batterijen tegen elkaar 
kortsluiting kunnen veroorzaken.
- Bewaar de batterij op een droge plaats op kamertemperatuur.

Gebruik altijd een 
lader die geschikt is

voor Li-Po

Altijd opladen buiten
bereik van ontvlam-

bare materialen

Laat de batterij nooit
onbeheerd achter

tijdens het opladen

Verander of pas een
batterij nooit aan

Gebruik nooit een 
hete batterij

Laad nooit een 
beschadigde

batterij op
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Houd bij het gebruik van uw drone rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen:

3.VOORZORG BIJ GEBRUIK

- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Let op: gevaar voor inslikken van kleine onderdelen.
- Gebruik dit product op een veilige en verantwoorde manier om persoonlijk letsel en/of schade aan 
eigendommen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat uw gebruik in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen van het land waar 

- Vermijd contact met zand, stof, water, vloeistoffen of hitte, dit kan onherstelbare schade veroorzaken.
- Niet geschikt voor mensen met epilepsie.
- Lees de veiligheidsinstructies in deze handleiding.
- Gebruik alleen de accessoires die door PNJ zijn geleverd.
- Controleer voor elk gebruik of de batterijen volledig zijn opgeladen.

u zich bevindt.
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4.WAARSCHUWING
De wet vereist dat deze actiecamera op een verstandige en verantwoorde manier wordt gebruikt om alle menselijke of 
materiële schade te voorkomen. In het geval van ongeoorloofd gebruik of voor ongeoorloofde doeleinden bent u volledig 
verantwoordelijk voor eventuele schadeoorzaken. Zorg ervoor dat u de wet respecteert, zonder de privacy van andere 
mensen te schenden. PNJ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval van schade die direct of indirect 
voortvloeit uit het gebruik van dit apparaat, onderdelen van dit apparaat of de handleiding. PNJ is niet verantwoordelijk 
voor ongevallen, verwondingen, overlijden, verlies of andere claims van welke aard dan ook die het gevolg zijn van het 
gebruik van dit product.
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5.INBEGREPEN IN HET PAKKET

Waterdichte behuizing

Helm bevestiging

USB Kabel

Snelbevestiging
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6.WATERDICHTE BEHUIZING
Selectie / Sluiter knop Grendel

Omhoog knop

Omlaag / Sluiter knop Stroom / Modus knop
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7.CAMERA ONDERDELEN
Selectie / Sluiter knop

Microfoon

Luidspreker

Micro SD sleuf

Omlaag knop

Omhoog knop

Micro USB sleuf

SchermBatterij deksel vergrendeling

Indicator LED

Stroom / Sluiter knop

Batterij deksel

Lens



NL

11

8.ACCESSOIRES INSTALLATIE
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9.MICRO SD KAART
Deze camera is compatibel met 4GB, 16 GB, en 32GB capaciteit microSD, microSDHC, en microSD kaart van klasse 
10 snelheid classificatie. We raden aan geheugenkaarten van merknamen te gebruiken voor maximale betrouwbaarheid 
bij trillingsgevoelige activiteiten.

10.DE BATTERIJ OPLADEN
Lees de volgende instructies om de batterij van de PNJ 30 op de correcte manier op te laden:

Als een opname wordt gemaakt als het niveau van de batterij 0% bereikt, zal de camera het bestand bewaren en
UITSCHAKELEN. De bestanden zullen worden bewaard voordat de camera uitgaat. In enkele gevallen, kunnen de
bestanden beschadigd of onleesbaar worden.

1. Verbind de camera met een computer of USB stroomkabel.
2. Het laadstatuslampje blijft AAN zolang de batterij wordt opgeladen.
3. Het laadstatuslampje gaat UIT wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Opmerking:
Oplaadtijd: 4 uur
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11.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Houd de Stroom / Modus knop ingedrukt om de PNJ 30 in te schakelen. Druk nogmaals op de Stroom/ Modus knop om 
door de camera modi en instellingen te bladeren (Video; Foto; Afspelen).
Druk op de Omhoog / Omlaag knoppen om door de opties te bladeren en druk op de Selectie / Sluiter knop om de gewenste
optie te kiezen. 
Om de optie te deselecteren, druk op de Stroom / Modus knop.
Om de instellingen van de camera te veranderen, druk op de Omlaag knop, daarna de Selectie / Sluiter knop.
Om uit te schakelen, houd de Stroom / Modus knop ingedrukt.

12.OPNEMEN VIDEO’S + FOTO’S
1)Video’s opnemen

Optie 1: 720p 30bps
Optie 2: VGA 30bps

Druk op de Selectie / Sluiter knop om een opname te starten / stoppen.
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2)Een foto nemen
Druk op de Selectie / Sluiter knop om een foto te nemen.

13.AFSPELEN VIDEO’S + FOTO’S

U kunt tevens de Video en Foto instellingen aanpassen in het 
Instellingen menu.

Druk op de Stroom / Modus knop om de Micro SD kaart te benaderen. Om 
een foto of video te selecteren, druk op de Selectie / Sluiter knop.
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14.VIDEO INSTELLINGEN

MicroSD kaart 720p 30bps 480p 30bps

32 GB 320 Min 480 Min

16 GB 160 Min 240 Min

8 GB 80 Min 120 Min

2) Tijdstempel: UIT / datum & tijd
3) Video herhalen: UIT / AAN
4) Belichting: +-2.0/ +-1.7/ +-1.3/ +-1.0/ +-0.7/ +-0.3/ 0

1) Video grootte: HD 720p 30bps/ 640(640*480) 30bps
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Resolutie 12M / 10M / 8M / 5M / 3M / 2M / 1M

Enkele foto UIT / AAN

Burst foto UIT / AAN

Time-lapse Uit / 2s/ 10s

Continue 
Lapse

Uit / 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s 

15.FOTO INSTELLINGEN
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 Geluid AAN / UIT,  Opstarten 1 / 2 / 3 / Geen,  Piep 
AAN / UIT,  Volume 0 / 1 / 2 / 3

Voedingsfrequentie 50Hz/ 60Hz

Energiebespaarder UIT / 1min / 3min / 5min

Schermbeveiliging 30s / 1min / 3min / UIT

Datum / Tijd YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY

Taal

Engels/Chinees/Italiaans/Spaans/Portugees/ 
Duits/Nederlands/Frans/Tsjechisch/Pools/ 
Turks/Russisch/Japans/Koreaans/Thais

Formatteren Ja / Nee

Reset Ja / Nee

Versie H4000
 

16.SYSTEEM INSTELLINGEN
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17.ONDERHOUD
- De batterij moet worden opgeslagen in een droge en geventileerde ruimte. Het opslag temperatuurbereik ligt 
tussen 18°C en 25°C. Voorkom te veel opladen en ontladen om de levensduur te verlengen. Zorg ervoor dat u de 
batterij oplaadt voor het bewaren, als deze gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt.
- Als de actie cam gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt, verwijder dan de batterijen uit het 
compartiment. Lekkage van de batterij kan de actie cam beschadigen en brand veroorzaken. Na gebruik moet u 
ervoor zorgen dat de batterijen volgens de wettelijke voorschriften worden afgevoerd om het milieu te beschermen.
- Om problemen te voorkomen, raden we u ten sterkste aan om de batterij uit de actie camera te verwijderen 
wanneer u deze niet gebruikt.
- Bewaar uw materialen op een droge plaats, uit de buurt van water en warmte.

- Gebruik alleen accessoires die zijn opgegeven door de fabrikant.

- Het onderhoud kan alleen worden uitgevoerd door de After-sales Service van de winkel of de distributeur. Als u
een probleem met uw actie cam hebt, moet u ze rechtstreeks bellen. Het is niet aan te raden om bijvoorbeeld zelf 
de lens te wijzigen, omdat dit technische kennis vereist.

- Ontdek al onze producten en accessoires op onze website www.pnj.fr
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18.GARANTIE
Dit product heeft een garantie van 24 maanden vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop van de 
consument, met uitzondering van bepaalde slijtageonderdelen, tegen fabricagefouten, op vertoon van 
een aankoopbewijs (ontvangstbewijs met datum, plaats van aankoop, naam van het product).
Tijdens de contractuele garantieperiode moet het defecte product in de originele verpakking worden 
geretourneerd naar het servicecentrum van de verkoper of naar de website www.pnj.fr, afhankelijk van 
de plaats van aankoop. Na inspectie van het product zal de klantenservice het defecte onderdeel of 
product repareren of vervangen, met uitsluiting van enige andere compensatie, als het product correct is 
gebruikt.
De garantie dekt niet:
- Alle beschadigde of verslechterde onderdelen als gevolg van een val of ongeval, vrijwillig of onvrijwillig.
- De acculader bij aansluiting op een stopcontact (spanning te hoog).
- Producten die ongeautoriseerde wijzigingen, aanpassingen, aanpassingen of andere montage hebben 
ondergaan.
- Schade als gevolg van ongelukken, normale slijtage, contact met vloeistof (regen, water, enz.).
- Defecten als gevolg van wijziging of verslechtering van het product, veroorzaakt door een val vanaf 3 
meter, toevallige schokken of onderdompeling, vrijwillig of onvrijwillig.
- Defecten door abnormaal gebruik van het product, installatie van reserveonderdelen die niet in 
overeenstemming zijn met de instructies in deze handleiding of op www.pnj.fr.
- Schade als gevolg van een reparatie door de gebruiker zelf of een onbevoegde derde partij,
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19.RECYCLING

met uitzondering van het omruilen van reserveonderdelen door PNJ.
- Defecten veroorzaakt door onderdelen die niet door PNJ zijn geleverd, waaronder een batterij die
niet is goedgekeurd door PNJ. Alle producten die na analyse defect blijken te zijn, worden op eigen 
kosten teruggestuurd naar de verzender.
- De reserveonderdelen die nodig zijn voor het gebruik van het product zijn beschikbaar gedurende 
12 maanden, vanaf de datum van de eerste uitgave van het product. Slijtende onderdelen: Batterij: 
6 maanden.

Deze symbolen geven aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden 
weggegooid. Gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval: elektrische 
producten mogen niet met huishoudelijke producten worden weggegooid. Volgens de 
Europese Richtlijn 2012/19/EG voor het afvoeren van elektrische en elektronische 
apparatuur en de uitvoering ervan in de nationale wetgeving, moeten gebruikte elektrische 
producten afzonderlijk worden verzameld op verzamelplaatsen die voor dit doel zijn
ingesteld. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten of uw dealer voor advies over recycling.
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20.CONFORMITEITSVERKLARING
SAS PNJ, 110, Esplanade du Général de Gaulle 92400 Courbevoie, Frankrijk, verklaart op eigen
verantwoordelijkheid dat het product beschreven in deze handleiding voldoet aan de eisen van de
Directives R&TTE 1999/5/CE en RoHS 2011/65/EU.

Een kopie van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:

Datum: 24/03/2017

Christian Pouthier, product manager SAS PNJ
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21.HANDELSMERKEN

22.MODIFICATIES

Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et 
caractéristiques non contractuelles. Garantie: 1 an. Fabriqué en RPC.
brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and  

Vermelde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent. Foto's en 
kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 1 jaar. 
Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken. Fotos und technische Daten sind 
unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.
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De uitleg in deze gebruikershandleiding is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan zonder vooraf-
gaande kennisgeving worden gewijzigd. SAS PNJ kan niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor 
enig vooroordeel of verlies van gegevens als gevolg van een fout of weglating van dit document. SAS PNJ behoudt 
zich het recht voor om het product en de bedieningsinstructies te wijzigen zonder enige beperking of verplichting 
om de gebruiker te informeren. Het gekochte product kan dus enigszins verschillen van wat in dit document wordt 
beschreven. De nieuwste versie van de online gebruikershandleiding gaat boven deze. Om deze te down-
loaden, ga naar: www.pnj.fr.
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