BRUKSANVISNING

LOMMELYKT MED KAMERA
OBS! Enheten skal holdes unna vann og varme. Les gjennom denne bruksanvisning før bruk. Vare på bruksanvisningen for senere referanse.

Med i pakken:





Lommelykt med kamera
USB-kabel
5V lader
Sykkelbrakett

Oppsett
Steg 1: Koble 5V laderen til lommelykten og strøm, og lad batteriet minst i 8 timer. Test om at LED-lampen lyser når LED-knappen trykkes.
Steg 2: Vri lommelykten i midten for å skille kameradelen fra batteridelen.
Steg 3: Putt inn et mikro SD-kort i kortinngangen (TF card slot). Kortinngangen har en fjær. Når kortet trykkes inn, blir det festet inn. For å ta ut
kortet trykk på kortet, så låser det seg ut av kortinngangen. Kameraet støtter mikro sd-kort opp til 32GB.
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Steg4: Koble lommelykten til USB-inngangen på PC gjennom USB-kabelen. Åpne Windows Explorer (filutforskeren). Mappen til minnekortet skal
vise seg under Computer som «Removable Disk».
Steg 5: Åpne Notepad på PC og tast inn aktuell dato og klokkeslett slikt: for eksempel 2020.06.06 13:30:00 hvis aktuell dato er 2020.06.25 og
klokkeslett er 13:30:00. Lagre tekstfilen med navnet «time» i mappen til minnekortet. Deretter koble lommelykten fra PC.

Steg 6: Skru på kameradelen til batteridelen. Test om at LED-lampen lyser når LED-knappen trykkes.

Video- og stillbildeopptak:
Steg 1: Trykk og hold inn på ON/OFF knappen i 2 sekunder. Indikatorlampen lyser.
Steg 2: For å starte videoopptak sjekk først om at indikatorlampen lyser. Trykk og hold på opptaksknappen inntil indikatorlampen blinker to ganger.
Indikatorlampen slukker, og videoopptak startes. For å stoppe videoopptaket trykk en gang på opptaksknappen. Indikatorlampen lyser igjen. Det
har lagret video til minnekortet.
Steg 3: For å ta et stillbilde sjekk først om at indikatorlampen lyser. Trykk en gang på opptaksknappen. Indikatorlampen slukker og lyser igjen. Det
har lagret et stillbilde til minnekortet.
Steg 4: For å slå av kameraet trykk en gang på ON/OFF knappen. Indikatorlampen slukker.
Steg 5: For å se opptakene må du sjekke først om at kameraet er slått av. Koble lommelykten til PC via USB-kabelen og åpne Windows Explorer
(filutforskeren). Finn fram til mappen til minnekortet. Opptaksfilene ligger der.

Feilsøking: Hvis kameraet lager ikke noen videofiler, eller filer kan ikke åpnes. Sjekk disse punktene:




Sjekk om at batteriet er fulladet.
Sjekk om at indikatorlampen forholder seg som er beskrevet ovenfor under Video- og stillbildeopptak
Formater minnekortet.
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