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1. Sikkerhetsinformasjon
Kameraet må ikke utsettes for fuktighet eller væske.

Hvis fremmedlegemer trenger inn i kameraet, må du rengjøre
det før bruk.
Ikke før metallgjenstander eller andre fremmedlegemer inn i kameraets
lagringspunkter, for eksempel minnekortsporet. Produsenten kan ikke

holdes ansvarlig for skader som følger av dette.
Ikke forsøk å modifisere kameraet.
Kameraet bruker et 3,7 V litium-batteri.
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2. Introduksjon til DV

1. Indikatorlys 2. På/av-knapp 3. Tilbakestillingsknapp
4. TF-kort
5. USB-port
6. Klips
7. IR-LED
8. Linse
9. 3M-lim, fast posisjon
10. Veggfeste, fast posisjon
10. Rotasjonsposisjon / posisjon for justering av stramming
12. Veggfeste, fast posisjon
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3. Funksjoner

Videomodus
Hold inne på/av-knappen i fire sekunder. Lyset skal lyse rødt. Kameraet
starter automatisk, og spiller inn i fem minutter. Hvis du ikke har montert
minnekort, vil det grønne lyset blinke åtte ganger. Deretter slukkes det, og
kameraet slås av. Kameraet blinker rødt når batterinivået er lavt. Aktuelt
opptak lagres, før kameraet slås av.

Fotomodus
Hold inne på/av-knappen (1–3 sekunder) for å gå til fotomodus. Det
røde lyset slukkes, og det grønne lyset slås på. Trykk raskt på på/avknappen for å ta et bilde. Det grønne lyset blinker. I fotomodus kan du
holde inne på/av-knappen i 1–3 sekunder for å gå tilbake til
videomodus.
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Det røde lyset lyser alltid for å vise at videomodus er aktivert
igjen.
1) Slå IR-LED på og av:
IR-lampen styres automatisk når kameraet slås på.
Kameraet måler lysstyrken for å bestemme om IR-lampen
skal slås på. Du trenger ikke å styre dette manuelt.
Slå av
Hold inne på/av-knappen. Det røde lyset lyser, og aktiv
video lagres.

Manglende minnekort
Slå på kameraet uten minnekort. Systemet registrerer at minnekort
ikke er installert. Det grønne lyset blinker åtte ganger. Deretter lyser
det rødt og grønt, og kameraet slås av automatisk.
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Tilbakestill
Det kan oppstå problemer som gjør at kameraet ikke kan slås av på
vanlig måte. Trykk forsiktig på tilbakestillingsknappen ved hjelp av for
eksempel en binders. Før bindersen inn i hullet, og trykk på knappen.
Det røde lyset slukkes, og kameraet tilbakestilles. Det kan nå slås på
igjen på vanlig måte.

Lade under opptak
Koble til ekstern USB-strømkilde på 5 V. Kameraet starter opptak i
720p, og det røde lyset blinker i tre sekunder. Det røde lyset slås på
når batteriet er fulladet. I fotomodus vil rødt og grønt lys aktiveres når
du kobler til laderen. Trykk raskt på på/av-knappen for å ta et bilde.
Det grønne lyset blinker. Det røde lyset blinker i tre sekunder. Det
røde lyset slås på når batteriet er fulladet.

Når du kobler til datamaskin
De røde og grønne lysene blinker vekselvis når datamaskinen er
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koblet til.
Filstruktur
X:\DCIM\VIDEO\MOVI0000.avi
X:\DCIM\PHOTO\PICT0000.jpg
Endre tidsinnstillingen
Når kameraet slås på, oppretter det et TXT-dokument (som
vist i figuren) i rotmappen. Koble kameraet til en datamaskin
med datakabelen, og åpne TIMEREST. TGT-dokumentet,
rediger tidspunktet og lagre tekstfilen.
Koble til datamaskin
Koble kameraet til datamaskinen for å bruke det uten minnekort. Hvis
du har montert minnekort, vil kameraet åpnes i USB-modus på
datamaskinen. Trykk på på/av-knappen for å veksle mellom USB og
webkamera-funksjon. I USB-modus kan du kopiere og slette filer, og
formatere kortet.
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4. Vedlikehold og sikkerhet

Hold linsen ren. Da blir filmen bedre.
Ikke la kameraet ligge lenge i solen eller i varmt miljø
(verktøykasse, koffert og lignende).

Minnekort
Kortet må ikke utsettes for høye temperaturer, fuktighet eller statisk
elektrisitet. Det kan føre til at innholdet slettes, eller at kortet blir
ødelagt.

Sikkerhet
For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne kameraet eller forsøke å
reparere det. Sørg for at kameraet er tørt. Kameraet må ikke utsettes
for høy fuktighet. Hvis det kommer fuktighet inn i kameraet, må du
umiddelbart slutte å bruke det.
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Merk: Vi har gjort alt vi kan for å sørge for at denne bruksanvisningen er
oppdatert. Men vi kan ikke garantere at alt stemmer. Hvis innholdet ikke
stemmer med kameraet, må du ta utgangspunkt i kameraet. Vi forbeholder
oss retten til å endre innholdet uten ytterligere forvarsel. Hvis materialet ikke
stemmer med innholdet i pakken, må du forholde deg til innholdet. Takk!
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