Beskrivelse af apparatet

1.Funktionsknap
5.Op
8.Hul til nulstilling
11.Åbning til mikrofon

2.Display
6.Statusindikator
9.USB-stik
12.Tænd/sluk-knap

3.Ned
4.Menu
7.MicroSD kortlæser
10.OK-knap

Strømforsyning
1. Indbygget batteri
2.Via USB-kabel

Egenskaber
Før apparatet tages i brug, skal der isættes et microSD-kort. Alle filer gemmes på
dette kort. MicroSD-kort medfølger ikke. Vi anbefaler, at der bruges et
hukommelseskort på mindst 8 GB.
1. Tænd/sluk
Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet.
Når apparatet er tændt, slukkes det ved at holde tænd/sluk-knappen nedtrykket i 3
sekunder.
2. Optagelse af video
Når apparatet er i videotilstand, startes optagelsen ved at trykke kort på OKknappen. Endnu et tryk på OK-knappen standser optagelsen, hvorefter optagelsen
gemmes på hukommelseskortet.
3. Optagelse af fotos
Når apparatet er i fototilstand, tages et foto, hver gang der trykkes kort på OKknappen.
4. Afspilning/visning af videofiler/fotos
Når apparatet er i afspilningstilstand, vælges den ønskede fil med op- og nedknapperne, hvorefter filen afspilles/vises ved tryk på OK-knappen.
Videotilstand
Apparatet skiftes til videotilstand ( ) ved at trykke på menu-knappen.
1.Videoformater
720p (standard)
VGA
2.Tidsstempel
Hvis indstillingen STAMP sættes til ON, vises dato og klokkeslæt i billedet på
alle optagelser. Hvis indstillingen sættes til OFF, optages dato og klokkeslæt ikke
i videofilerne.
Indstillingsmuligheder: OFF (slået fra) ON (slået til – standardindstilling)
3.Bevægelsessensor
Når indstillingen MOTION DETECTION sættes til ON (slået til), vil kameraet
automatisk begynde at optage, når det registrerer bevægelse. Kameraet stopper
automatisk optagelsen igen, når det ikke har registreret noget, der bevæger sig, i 5
sekunder. Kameraet skal være tændt og i videotilstand.

4.Automatisk opdeling af videofiler
Indstillingen Video Time kan slås fra eller indstilles til 1, 3, 5 og 10 minutter.
Hvis indstillingen slås til, vil apparatet automatisk gemme den igangværende
videooptagelse efter det valgte antal minutter, hvorefter optagelsen fortsætter i en
ny fil. Det kan være praktisk, hvis man ønsker at opdele lange videoer.
5. Lydoptagelse
Hvis indstillingen Voice Record sættes til ON (slået til),
bliver der optaget lyd på videofilerne.
Hvis den sættes til OFF (slået fra), bliver der ikke optaget
lyd på videoerne.

Fototilstand Apparatet skiftes til fototilstand
ved at trykke på Menuknappen,
Fotoformater: 3M/2M/1,3M/VGA
1.Formatering: Formatering af SD-kortet
2.Sprog: Engelsk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, fransk,
tysk, koreansk, italiensk, portugisisk, russisk, spansk
3.Automatisk slukning: Off/1 Min/3 Min/5 Min
Apparatet kan indstilles til at slukke automatisk, hvis det ikke betjenes i 1 minut, 3
minutter eller 5 minutter.
4.Nulstilling af apparatet: Cancel (annuller)/Execute (udfør nulstilling)
5.Frekvens: 50HZ/60HZ
6.Indstilling af dato: Dato og klokkeslæt indstilles
i rækkefølgen år, måned, dato, timetal, minuttal.
7.USB-funktion: Webkamera/ekstern harddisk
Afspilningsmenu
Mens apparatet er i afspilningstilstand, åbnes afspilningsmenuen ved at
trykke på Menu-knappen.
File Lock (beskyt fil): Lock One/Unlock One/lock all/unlock all (beskyt
1/fjern beskyttelse af 1/beskyt alle/fjern beskyttelse af alle)
Hver enkelt fil kan beskyttes enkeltvis, så de ikke kan slettes.
Du kan beskytte alle filer med menupunktet Lock All.
1, File Delete (slet fil): Delete single/delete all (slet 1 fil/slet alle)
Menupunktet Delete One sletter den
aktuelle fil, mens Delete All sletter
alle filer.
Thumbnail: Dette menupunkt viser en oversigt over filerne, hvorfra
du kan vælge den fil, du ønsker at få vist.

1. Tilslut apparatet til computeren via et USB-kabel. Vælg "HDD" i den
menu, der vises på computeren.
2. Ikonet for flytbar disk vises i Denne computer.
3.Download filerne fra mappen DCIM.
4. Kortlæser: Tag microSD-kortet ud af kameraet, og sæt det i en kortlæser. Tilslut
kortlæseren til en computer. Ikonet for flytbar disk vises i Denne computer.
Dobbeltklik på ikonet for at få adgang til video- og fotofilerne.

Tekniske specifikationer
Displaystørrelse

1,77-tommers HD-display

Maksimal videoopløsning
Videoformat

720p

Maksimal opløsning
af fotos
Fotoformat

3 megapixel (1920x1440 pixel)

MicroSD-kort
Infrarød belysning til
natteoptagelser

4 GB-32 GB understøttes

Mikrofon/højttaler

Indbygget

Strømtilslutning

5 volt jævnstrøm/1 A

Batteri

Indbygget

AVI

JPG

Understøttet

