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1. Säkerhetsanvisningar 
 
Utsätt inte kameran för fukt, utan håll den torr.  
Om främmande föremål kommer in i kameran ska den 

rengöras före användning. Om det inte är möjligt ska den inte 

användas.  
För inte in metallföremål eller andra främmande föremål i kamerans 

lagringsplatser, som exempelvis SD-kortets öppning. Tillverkaren är 

inte ansvarsskyldig för eventuella skador som kan orsakas.  
Försök inte modifiera kameran på något sätt.  
Denna DV får strömförsörjning genom att 3,7 V litiumbatteri. 
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2. Beskrivning av DV:s utseende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Indikatorlampa 2. På-/av-knapp 3. Återställningsknapp 4. 

TF-kort  
5. USB-port 6. Klämma 7. IR LED 8. Lins  
9. Självhäftande tejp för montering 10. Klämma för väggmontering  
10. Rotation/justering av position  
12. Skruv för väggmontering 
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3. Beskrivning av funktioner  
 
Videoläge  
Tryck på strömknappen i 4 sekunder för att starta. Vid normal start lyser den 

röda lampan. När TF-kortet upptäckts inleds som standard automatiskt 

videoläge. Standardvideo spelas in under fem minuter, och video spelas in i 

en slinga. Om inget TF-kort upptäcks vid start tänds den röda lampan. Vid 

start upptäcker kameran TF-kortet och den gröna lampan blinkar 8 gånger, 

sedan den röda lampan. Den gröna lampan släcks när kameran stängs av. 

Om kameran känner av låg batterinivå under användning kommer röda 

statuslampor att blinka och den pågående inspelningen sparas vid 

automatisk nedstängning. 
 
Fotoläge  
Tryck och håll in strömknappen (1–3 sekunder) för att avsluta 

rörelseavkänningsläge och gå till fotoläge. Den röda lampan stängs av 

och den gröna lampan tänds. Tryck snabbt på strömknappen för att ta 

en bild. Den gröna lampan blinkar. I fotoläge, tryck länge på 

strömknappen (1–3 sekunder) för att återgå till rörelseavkänningsläge.  
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Den röda lampan lyser kontinuerligt för att indikera att 

rörelseavkänningsläget är aktivt. 
 
1) Starta och stänga av IR LED  
När enheten är på styrs den infraröda lampan automatiskt. Kameran 

avgör om IR-lampan behöver vara på eller inte genom avkänning av 

inkommande omgivningsljus. Ingen knapp/inget reglage behöver 

alltså användas för att reglera IR-lampan. 
 
Stäng av enheten  
När enheten är på, tryck och håll in på-/av-knappen. Kameran är 

avstängd när den röda lampan slocknar och all inspelad video 

kommer att sparas automatiskt. 
 
Utan kort-läge  
Starta kameran utan att sätta i TF-kortet. Efter ett par sekunder känner systemet 

att det inte kan läsa av TF-kortet. Den gröna lampan blinkar först 8 gånger, sedan 

slocknar den röda och den gröna lampan och kameran stängs av automatiskt. 
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Återställning  
Om kameran kraschar slutar strömknappen att fungera normalt. Tryck 

försiktigt på återställningsknappen med ett smalt föremål som passar i 

hålet. Den röda lampan slocknar och kameran återställs. Tryck sedan 

på startknappen för att använda kameran på vanligt sätt. 
 
Laddning under inspelning  
När TF-kortet har satts i och den externa USB-anslutningen (5 V) eller 

powerbanken (extern strömförsörjning) är ansluten, börjar kameran 

direkt att spela in 720P rörelseavkänningsvideo. Den röda lampan 

som indikerar inspelning blinkar i 3 sekunder. Den röda lampan är 

alltid tänd när enheten är fulladdad. I fotoläge tänds den röda och den 

gröna lampan när laddaren ansluts. Tryck snabbt på strömknappen 

för att ta en bild. Den gröna lampan blinkar. Den röda lampan blinkar i 

3 sekunder. Den röda lampan är alltid tänd när enheten är fulladdad. 
 
Vid anslutning till dator  
Den röda och den gröna lampan blinkar omväxlande när datorn är 
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ansluten. 
 
Filmappstruktur  
X:\DCIM\VIDEO\MOVI0000.avi  
X:\DCIM\PHOTO\PICT0000.jpg  
Redigera tidsinställningar  
När kameran startas kommer den automatiskt att upprätta 

ett TXT-dokument (enligt figuren) i TF-kortets rotkatalog. 

Anslut datorn med datorkabeln, öppna TIMEREST.TGT-

dokumentet på den externa disken. Redigera tiden enligt 

dina önskemål och spara sedan textfilen. 
 
Datoranslutning  
Ansluta datorn till PC KAMERA-läget utan kort. Anslut kameran till 

datorn när TF-kortet har satts i. Kameran går då automatiskt in i USB-

läge. Tryck på startknappen för att växla mellan USB och PC KAMERA. 

I USB-läge kan du kopiera, klippa ut, klistra in och radera filerna samt 

formatera USB-enheten. 
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4. Underhåll och säkerhet  
 
Genom att hålla linsen ren underlättar du inspelningen av 

tydliga videofiler vid lämplig brännvidd.  
Placera inte kameran i solljus eller i varma miljöer under 

lång tid (såsom verktygslådor, väskor, etc.). 
 
Minneskort  
För att undvika förlust av data på kortet eller skada på kortet får det 

inte utsättas för höga temperaturer, fukt eller statisk elektricitet. 
 
Förebyggande säkerhetsåtgärder  
För att undvika risker för elektriska stötar får du inte öppna kameran 

eller försöka reparera den på egen hand. Förvara kameran torrt. 

Utsätt inte kameran för alltför höga fuktnivåer, då detta kan orsaka 

felfunktion. Om fukt har kommit in i kameran ska du omedelbart sluta 

använda den. 
 
 

7 



 
Observera: Vi har gjort vårt yttersta för att säkerställa att innehållet i den här 

manualen är korrekt och uppdaterat. Det finns dock ingen garanti för att allt 

är korrekt. Om innehållet i den här manualen inte överensstämmer med 

aktuell kamera, utgå från den aktuella kameran. Vårt företag förbehåller sig 

rätten att ändra innehållet eller de tekniska specifikationerna utan 

föregående meddelande. Om bilagan inte överensstämmer med innehållet i 

den faktiska förpackningen, utgå från den faktiska produktförpackningen. 

Tack! 
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