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1. Sikkerhedsinstruktioner 
 
Kameraet må ikke udsættes for fugt og skal holdes tørt.  
Hvis der kommer fremmedlegemer ind i kameraet, skal disse 

fjernes inden brug.  
Der må ikke stikkes metalgenstande eller andre fremmedlegemer ind i 

kameraets lagerpunkter, f.eks. SD-hukommelseskortslots, og 

producenten er ikke ansvarlig for de eventuelle skader, der 

opstår.  
Forsøg ikke at ændre kameraet.  
Dette DV bruger et litiumbatteri på 3,7 V som strømforsyning. 
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2. Introduktion til DV'et  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Indikatorlys 2.Tænd-/slukknap 3. Nulstillingsknap 4. TF-kort  
5. USB-port 6.Clips 7. IR-LED 8. 

Objektiv  
9. 3M-selvhæftende position 10. Vægmonteret position med clips  
10. Rotationsposition/position til justering af stramning  
12. Vægmonteret position med skrue 
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3. Introduktion til funktioner  
 
Videofunktion  
Når der trykkes på tænd-/slukknappen i 4 sekunder for at opstarte, og opstart er normal, 

lyser det røde lys. Ved genkendelse af TF-kort efter standardindstilling til automatisk 

videofunktion for at åbne funktionen vises standardvideoen i fem minutter, og videoen 

dækkes i kredsløb. Ved ingen opstart indsættes TF-kort, det røde lys lyser, og efter start 

af apparatet og registrering af TF-kortet blinker det grønne lys 8 gange. Efter det røde lys 

slukkes det grønne lys, og apparatet slukkes. Apparater i brug registrerer lav elektricitet, 

apparatet begynder at blinke rødt, og den aktuelle optagelse gemmes, hvorefter videoen 

slukkes automatisk. 
 
Fotofunktion  
Tryk længe på tænd-/slukknappen (1-3 sekunder) for at gå ud af 

bevægelsesregistreringsfunktion og ind i fotofunktion. Det røde lys slukkes, og det 

grønne lys tændes. Tryk kort på tænd-/slukknappen for at tage et billede, og det 

grønne lys blinker. I fotofunktion trykkes der længe på tænd-/slukknappen (1-3 

sekunder) for at gå tilbage til bevægelsesregistreringsfunktion. 

 

3



 
Det røde lys lyser permanent for at vise, at 

bevægelsesregistreringsfunktionen er aktiveret igen. 
 
1) Tænd og sluk for IR-LED:  
Når apparatet er tændt, styres den infrarøde lampe automatisk. Om 

den tændes eller slukkes bestemmes af registrering af det 

omgivende lys gennem kameraet, og det er ikke nødvendig at trykke 

på knappen for betjening og styring. 
 
Slukket  
Når apparatet er tændt, trykkes der længe på tænd-/slukknappen. 

Når apparatet er tændt, slukkes apparatet, når det røde lys slukkes, 

og den optagede video gemmes automatisk. 
 
Uden kort  
Tænd for apparatet uden at indsætte TF-kortet. Efter et par sekunder kan 

systemet ikke registrere TF-kortet. Når det grønne lys blinker 8 gange, slukkes 

det røde og det grønne lys, og apparatet slukkes automatisk. 
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Nulstil  
Hvis apparatet går ned, virker tænd-/slukknappen ikke og kan ikke 

bruges som normalt. Du kan trykke forsigtigt på nulstillingsknappen 

med en tynd genstand, der passer ind i hullet til nulstilling. Det røde lys 

slukkes, og apparatet nulstilles, hvorefter tænd-/slukknappen kan 

bruges som normalt. 
 
Opladning under optagelse  
Når TF-kortet indsættes, går den eksterne USB-strømforsyning på 5 V 

eller opladeren (mobilens strømforsyning) direkte til 720P-

bevægelsesregistreringsvideo, og det røde lys for optagelse blinker i 3 

sekunder. Det røde lys er altid tændt, når den er fuldt opladet. I 

fotofunktion tændes det røde og det grønne lys ved tilslutning af 

opladeren. Tryk kort på tænd-/slukknappen for at tage et billede, og 

det grønne lys blinker. Det røde lys blinker i 3 sekunder. Det røde lys 

er altid tændt, når den er fuldt opladet. 
 
Ved tilslutning til computeren  
Det røde og det grønne lys blinker skiftevis, når computeren er 
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tilsluttet. 
 
Filkatalogstruktur  
X:\DCIM\VIDEO\MOVI0000.avi  
X:\DCIM\PHOTO\PICT0000.jpg  
Selvmodificerende tidsindstilling  
Når apparatet er tændt, oprettes der automatisk et TXT-

tekstdokument (som vist på figuren) i TF-kortrodbibliotektet, 

computeren tilsluttes via datakablet, og TIMEREST åbnes. 

Ved TGT-tekstdokument på udtagelig disk skal du redigere 

den tid, du skal bruge, og derefter gemme tekstfilen. 
 
Tilslutning til computer  
Tilslut computeren til PC CAMERA-funktion uden et kort. Når TF-kortet 

indsættes, tilsluttes apparatet til computeren og går direkte ind i USB-

funktion. Tryk på tænd-/slukknappen for at skifte mellem USB og PC 

CAMERA. I USB-funktion kan du kopiere, klippe og indsætte samt 

slette filer og formatere USB’en. 
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4. Vedligeholdelse og sikkerhed  
 
Ved at sørge for at holde linsen ren kan du optage 

tydelige videofiler med den mest optimale brændvidde.  
Placer ikke kameraet i solen i længere tid ad gangen eller 

på et meget varmt sted (f.eks. i en taske, kuffert osv.) 
 
Hukommelseskort  
For at undgå at slette data på kortet eller beskadige kortet må kortet 

ikke udsættes for høje temperaturer, fugt eller statisk elektricitet. 
 
Sikkerhedsforhold  
For at undgå fare i form af elektrisk stød må du ikke selv åbne eller 

reparere kameraet. Hold kameraet tørt. Kameraet må ikke udsættes 

for høj luftfugtighed, der kan få kameraet til at holde op med at virke. 

Hvis der kommer fugt ind i kameraet, skal du straks stoppe med at 

bruge det. 
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Bemærk: Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at sikre, at indholdet i denne 

brugermanual er korrekt og opdateret. Dette er dog ingen garanti for, at alt er 

korrekt. Hvis indholdet i brugermanualen ikke passer til det aktuelle kamera, 

henvises der til dette kamera. Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet 

eller de tekniske specifikationer uden forudgående varsel. Hvis tillægget ikke 

passer til indholdet i den aktuelle produktpakke, henvises der til den aktuelle 

produktpakke. Mange tak. 
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