
Opptaks-
modus

bevegelses-
reg.

Generelt
opptaks-
modus

1) Ved generelle videoopptaksfiler opprettes filnavn og lagring fra 
HD_0001 til HD_9999 sekvensielt med endelsen "AVI" i VIDEO-
mappen.

2) Ved bevegelsesregistreringsopptak opprettes filnavn og lagring fra 
M_0001 til M_9999 sekvensielt med endelsen "AVI" i MOTION-
mappen.

3) Ved opptak hvor den midterste delen av filene er tom, opprettes 
opptaksfil  mellom fil og fil

Eks.) Ved opptak hvor filene HD_0001 og HD_0003 allerede er
registrert, opprettes filen HD_0002. Neste opptaksfil får 

navnet HD_0004 

HD-videoopptak 

2) Trykk og hold betjeningsknappen inne i mer enn tre sekunder.
3) Når strømmen er på, blinker blå LED to ganger og opptaket starter. 

   (LED-lampen er slått av under opptak) 
4) Når du trykker og holder betjeningsknappen inne i mer enn tre 
   sekunder under opptak blinker blå LED hurtig fem ganger,  
videoopptaket lagres og strømmen slås av.  
* Innspilte filer deles og lagres automatisk per ti minutter for sikkert opptak. 

Opptak ved bevegelsesregistrering 
1) Skyv modusknappen ned for opptaksmodus for bevegelsesregistrering.
2) Trykk og hold betjeningsknappen inne i mer enn tre sekunder.
3) Når strømmen er slått på, blinker grønn LED to ganger og det er klart  

for opptak
4) Når kameraet registrerer bevegelse starter opptaket

(LED-lampen er slått av under opptak) 
5) Når du trykker og holder betjeningsknappen inne i mer enn tre 
  sekunder blinker grønn LED hurtig fem ganger, innspilt video lagres
  og strømmen slås av.       
* Bevegelsesregistreringsfilen registreres i ti min., og enheten går tilbake til opptaksmodus

Sjekk  av gjenværende batterikapasitet
Når du trykker lett på Betjeningsknappen under opptak 
vises gjenværende batterikapasitet i drifts-LED.

1) Gjenv. batteri 100 ~ 80% : grønn LED lyser i tre sekunder.
2) Gjenv. batteri 80 ~ 30% : blå LED lyser i tre sekunder.
3) Gjenv. batteri 30 ~0% : rød LED lyser i tre sekunde. 

for bev.registrering. Når bevegelse registreres igjen gjør den nytt opptak i ti minutter. 

Hvis opptak ikke fungerer
Hvis opptak ikke fungerer i følgende situasjoner, sørg for at å treffe 
tiltak.
1) Hvis batteriet må lades 

Situasjon : Rød LED blinker hurtig fem ganger og strømmen blir
              slått av etter at opptaket starter.       
Løsning  : Lad enheten via PC eller med strømadapter.

2)

3) 

 Hvis det ikke er noe minne 
Situasjon : Rød LED lyser i tre sekunder og strømmen blir slått av 
              etter at opptaket starter. 
Løsning  : Sett mikro SD-kortet inn i enhetenproduct.
Hvis minnet er fullt
Situasjon : Rød LED lyser i tre sekunder og strømmen blir slått av
               etter at opptaket starter.
Løsning  : Koble produktet til PCen og flytt viktig opptaksinnhold

 over til PCen. Formatér eller slett minnet. 

4) Generell opptaksfil kan spilles av i mappen VIDEO  
ved å dobbeltklikke på filen og 
bevegelsesregistreringsopptaksfilen kan spilles av i mappen 
MOTION ved å dobbeltklikke på filen. 

*  Opptakstiden kan variere i henhold til SD-kortets ytelse.
*  Micro SD-kort på mer enn 64GB kan spilles av på O/S nyere enn 

 Windows 7. 
*  Produktspesifikasjon og utseende kan bli endret uten varsel for 

 forbedring av kvalitet.

* Før videoopptak, 
husk å sette inn micro SD-kortet i enheten.

* Ikke koble fra SD-kortet under drift.
Det kan forårsake sammenbrudd og funksjonsfeil.
Husk å taut micro SD-kortet etter at du har slått av 
strømmen.

CAM-3HD 
Digitalt videokamera
Brukerhåndbok 

HD VIDEO 
720p(1280X720) 

Spesifikasjon

  64GB : 8 timer       128GB : 16 timer 
MJPG AVI 1280 X 720  Max 30fps  

/ PCM 128Kbps MONO 

DC 5V 0.5A (Langtidsopptak) 

Element 
Maks. video

Opptakstid
Videokvalitet

Dimensjon
Vekt

Lagringsmedium
Ekstern strøm

Batterilevetid 

Driftstemperatur 

Spesifikasjon

Micro SD Card 

maks 1 time generell opptakstid 
maks 1,5 time i bevegelsesregistrering standby-tid 

16GB : 2 timer 32GB : 4 timer  

Navn på hver del 

Hoveddel 

Tilbehør 

USB-kabel
Micro SD kort 

På/av
knapp

Opptak, Stopp, 
BatterisjekkKamera

Kule- 
penn

USB-port Micro SD 
kortspor

Drifts-
LED 

Tilb.stillingsknapp
Modusknapp

Micro SD-kort

Micro SD-kort

Filbehandling og sletting 

Filbehandling og sletting 

Lagring av opptaksfiler 

Garantikort 
Digitalt videokamera

1 år 

Produkt 
Modell 

Kjøpsdato 
Kjøpssted 

Telefon 
Annet

Periode 
Navn 
Adresse 
Telefon

Kunde

CAM-3HD 

Endre modus

Modusknapp

Opptaksmodus for
bevegelsesreg.

Generelt
opptaksmodus

or  MOTION 

Lading av batteriet 

AC 100V~220V 

Tilbakestilling

Langtidsopptak 

64GB 8 

Bruk som kulepenn

Tidsoppsett

1)  Du kan velge generelt opptaksmodus og opptaksmodus for 
bevegelsesregistrering med modusknappen.

2) Du kan utføre operasjonen nedenfor i henhold til hvert modus.
- Generelt opptak: HD videoopptak. 
- Bevegelsesregistreringsopptak: når det ikke er bevegelse står 
opptak i standby, og når bevegelse registreres gjør enheten 
opptak i intervaller på ti minutter. 

* Bevegelsesregistreringsfunksjonen kan bare ta nødvendig video 
og kan gjøre langtidsopptak i henhold til minnet når tilkoblet 
ekstern strømforsyning (batteripakke, strømadapter) 

* Motion detection function can use memory efficiently, and 
Internal battery can stand by for max 1 hour 30 minutes. 

3) Når du endrer modus under opptak avsluttes igangværende 
   opptak automatisk og nytt opptak starter i  endret modus. 

Micro SD-kort større enn 64GB kan spilles av på O/S 
nyere enn Windows 7.  

14mm(D) x 140mm(H)

Ekstern 
batteripakke

Alternativ

Se innspilt video på PC 

Bruksguide -2 

Bruksguide -1 
Advarsel: Ved opptak hvor enheten ikke er koblet til 

CAM-3HD 

1)  Sett inn micro SD-kortet i enheten og koble enheten til PCen.
2)  Opprett tidsoppsettfilen (date_time.cfg) i rotmappen til micro SD-

 kortet ved hjelp av Windows Notisblokk el. tilsv.

Slik oppretter du tidsoppsettsfilen
①  Åpne Notisblokk
②  Angi dato, klokkeslett i denne rekkefølgen "år måned dag time 

 minutt sekund" fra den første kolonnen. 
③  Klikk på filen og velg "Lagre som".
④  Velg flyttbar disk for lagring.
⑤  Skriv inn "date_time.cfg" som filnavn.
⑥  Velg "all file" som filtype.
⑦  Klikk "lagre" og lukk vinduet.

3)  Når du kobler enheten fra USB-porten på PCen, slås strømmen til 
 enheten av og på automatisk, og enhetstiden konfigureres til tiden 
som er satt i "date_time.cfg".

4) Når tidsoppsettet er fullført, slås strømmen til enheten av 
automatis.

maks. 1 time
Batterilevetid
Internt batteri

Internt + batteripakke maks. 3,5 timer 

Kontinuerlig opptak Opptak standby bevegelsesreg.
maks. 1,5 timer

maks. 5,5 timer

27g

ⓐⓑ

Når du holder ringen(ⓓ) og vrir den roterende delenⓒ) til høyre og 
venstre, går pennespissen ⓐ) ut eller inn.

For bytte av pennespiss(ⓐ), 
hold den roterende delenⓒ) og vri påfyllingsdelenⓑ) mot venstre. 
Etter at den er frakoblet trekker du pennespissenⓐ) ut og setter den 
nye forsiktig inn i hullet.

*   Kulepenn refill standard: 5799-236-410(41mm)

ⓒ ⓓ

1) Velg generelt opptaksmodus (skyv modusknappen opp).

PC eller lader, start opptak etter at LED ikke blinker lenger.




