
* Les brukerhåndboken og forstå alle 
funksjoner før bruk.

* Lagre garantikortet etter at du har 
skrevet ned kjøpsdato og -sted..

Opptak/
Av/på knapp

1) Kontinuerlige opptaksfiler lagres i VIDEO-mappen som oppretter 
filnavn fra HD_0001 til HD_9999 med endelsen "AVI".

som oppretter filnavn fra M_0001 til M_9999 med endelsen "AVI". 
* Ved opptak hvor den midterste delen av filen 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.

Kontinuerlig opptak

Videoopptak

1) Skyv opptaksknappen til kontinuerlig opptaksmodus (se bildet i 
    opptaksmodus)
2) Når strømmen er slått på starter opptaket etter å ha indikert 
    batteriverdien med rødt lys. (Lyset er avslått under opptak)
3) Når du skyver opptaksknappen til midten under opptak blinker det 

Opptak av bevegelsesregistrering

2) Når strømmen er slått på, starter opptaket etter å ha indikert 
batteriverdien med rød lampe. (lampen er av under opptak).

    oppdages).
4) Når du flytter opptaksknappen til midten under opptak, blinker rødt 

Hvis opptak ikke fungerer

situasjoner i    fungerer i følgende :
1) Hvis batteriet må lades

                 av etter at opptaket starter.
Løsning :  Lad enheten via PC eller med strømadapter.

2) Hvis det ikke er noe minne

                 etter at opptaket starter. 

3) Hvis minnet er fullt

      etter at opptaket starter    
Løsning : Koble produktet til PCen og flytt viktig opptaksinnhold

      over til PCen. Formatér eller slett minnet.

1) Du kan velge kontinuerlig opptaksmodus eller opptaksmodus for 

2) Hvert modus er beskrevet nedenfor.
- Kontinuerlig opptak:

Kontinuerlig HD-videoopptak uten standby.

Når det ikke er bevegelse går enheten i standby, og når bevegelse 
oppdages gjør enheten opptak i 10 minutter. 

av opptakstiden. Det er en funksjon for å få enheten til å stå i 

hvis den er  tilkoblet ekstern strøm (batteripakke, strømadapter).

3) Når du bytter modus med opptaksknappen under opptak avsluttes
   gjeldende opptak som lagres automatisk før et nytt opptak 
    starter med endret modus.

Kontinuerlig
opptaksmodus

Opptaksmodus ved

3) Når enheten er koblet til PCen trykker du på "Min datamaskin -> 
"Flyttbar disk"

4) Gå inn i VIDEO-mappen for kontinuerlig opptak, MOTION-mappen 

avspilling
* Memory more than 64GB can be played back in the O/S of 

nyere enn Windows 7.

Strømadapter

Valgfritt
element

* Husk å sette inn micro SD-kortet før videoopptak.
* Ikke ta ut micro SD-kortet når enheten er i bruk. Det kan 

at opptaksknappen er flyttet til opptaksstopp og LED-
betjeningslyset er slått av

*

Roterende kamera
90° rotasjon

Betjenings-
lys

Kontakt for 
Micro SD-kort

Tilbakestillingsknapp

USB-terminal

Micro SD-kort

Opptaks-
knapp

Opptaks-
stopp

Tilbakestillingsknapp

USB-terminal

USB-terminal

Micro SD-kort 

Opptaksmodus

Bruk av ekstern batteripakke
* Når du bruker ekstern batteripakke levert av oss kan du gjøre opptak 

 det interne batteriet er fulladet i modus for kontinuerlig opptak. 

 timers opptaksstandby mulig)

Ekstern
batteri-
pakke

Sett inn

USB-hette

minimalt bruk av kraft.

Micro SD 
kortkontakt

Hvis enheten ikke fungerer, trykk lett på tilbakestillingsknappen på enheten 
med en kulepennspiss e.l. og den fungerer som den skal
Selv om du trykker på tilbakestillingsknappen, beholdes lagrede filer som 
de er.

Vanskelig△)

Enkelt○)
* Trekk av USB-hetten 

ved å holde siden som 
på bilde(1) og hetten 
åpnes enkelt.

Bilde(2)

Bilde(1)

Ved horisontalt
opptak

Ved vertikalt  
opptak

Kamera

Kameraretning i forhold  til 

* Du kan rotere kameraet horisontalt eller vertikalt avhengig av hvor

Rotasjon(90°)

1) Etter at opptaksknappen er flyttet til kontinuerlig opptak, eller opptak 

(Det er ikke relatert flytting av opptaksknappen  etter at enheten er 

vanskelig å flytte opptaksknappen etter at enheten er koblet til 
ekstern strøm.

2) På grunn av opptak ved hjelp av ekstern strøm, kan enheten ta opp 
til minnet er fullt, uavhengig av batterikapasitet.

* Bevegelsesregistrering standbytid og batteriets

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 (tim)

5
4
3
2
1

gjenværende opptakstid 
(Opptakstid)

(Standbytid
ex.1) "A""-punkt betyr at du kan ta opp i 1 time etter 2 timers standby 
ved bruk av internt batteri.
ex.2) "B""-punkt betyr at du kan ta opp i 2,5 timer etter 5 timers standby 

         sved bruk av ekstern batteripakke. 

** Standbytid kan variere iht. 
    gjenværende lading, 
batterikapasitet/ytelse.

A

B

* Varigheten av internt + eksternt batteri er betinget av at enheten
   er fulladet.  

CAM-U7
Digitalt videokamera
Brukerhåndbok

HD VIDEO
720p(1280X720)

Garantikort
Digitalt videokamera

1 år

Produkt
Modell

Kjøpsdato
Kjøpssted
Telefon
Annet

Periode
Navn
Adresse
Telefon

Kunde

CAM-U7

Tidsoppsett

1) Sett inn micro SD-kortet i enheten og koble enheten til PCen.

Slik oppretter du tidsoppsettsfilen

②  Skriv inn dato, klokkeslett i denne rekkefølgen "år måned 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)

4) 

 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".
Når tidsoppsettet er fullført, slås strømmen til enheten av 
automatisk.

SpesifikasjonLangtidsopptak

Langtidsopptak er mulig ved å koble enheten til ekstern 
strømforsyning (PC via USB-porten, strømnettet via adapter)
(128 GB micro SD-kort = maks. 16 timers opptak)

Lading av batteriet 

Tilbakestilling

Avspilling på PC

Navn på hver del Micro SD-kort

Fillagring, administrasjon, sletting

16GB : 2 timer 32GB : 4 timer

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

26mm (B) x 82mm (H) x 13.5mm(D) / 22g

ca. 2 timer 

Spesifikasjon

Micro SD-kort
DC 5V 0.5A (Langtidsopptak)

Element

Maks. video 
opptakstid

Videokvalitet
Dimensjon/vekt

Lagringsmedium
Ekstern strøm

Batteri- 
levetid

Driftstemperatur

Internt
batteri

Internt +
batteripakke ca. 5 timer 

Kontinuerlig opptak Bevegelsesregistr.opptak standby
maks. 4 timer

maks. 10 timer 10hrs

Klemme (grunnl., ekstern batteripakke 
(grunnl.),micro SD-kort (alternativ)Tilbehør 

Hvordan fjerne USB-hetten

Hoveddel

* Husk å lade batteriet før bruk

*  Opptakstiden kan variere avhengig av micro SD-kortets ytelse.
*  Minne på mer enn 64GB kan spilles av på O/S nyere enn 

  Windows 7.

* PC O/S: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 støttes

Skjerm
110 ~ 220V

Fillagring

1) Sett inn Micro SD-kortet i enheten og koble enheten til PCens 
USB-port.

2) Du kan sjekke og slette filer som er lagret i micro SD-kortet ved 
hjelp av Windows Utforsker.

Filadministrasjon/filsletting

Skjerm

Slik ser du på den innspilte videoen på PC
1) Sett micro SD-kortet inn i enheten.

Micro SD- 
kortkontakt

2) Koble enheten til USB-porten på PCen.

1)  Lad batteriet ved å koble enheten til USB-porten på PC eller ved 
å bruke strømadapteren (valgfritt element) som vist på bildet.

2) Betjeningslampen lyser rødt under lading og blinker rødt når 
ladingen er fullført.

3) Ladingen tar ca. 2 timer.

(* Advarsel: Når 
du bruker 

obs. på at det er

Klemme

klemme, vær

vanskelig å fjerne
klemmen igjen.)

2) Filene med bevegelseopptak lagres i MOTION-mappen

    røde lyset hurtig 5 ganger,  video lagres og enheten slås
    av.Opptak lagres i 10 minutter videosekvenser.

bevegelse (se bildet i opptaksmodus)

3) Når bevegelse oppdages av kameraet starter opptaket. (Den
    starter når bevegelse med mer enn 5 sekunders varighet

    lys hurtig 5 ganger, så lagres video og strømmen slås av.
* Bevegelseaktivert modusen tar opp i 10 minutter og går så til
   stabd-by og gjentar opptaket i 10 minutter
   når bevegelse registreres igjen

Ved opptaksstart indikeres gjenværende batterinivå av driftslampen.
1) Gjenværende batterinivå 100% ~ 80%: rød lampe lyser i 3 sekunder.
2) Gjenværende batterinivå 80% ~ 30% : rød lampe blinker i 3 sekunder.
3) Gjenværende batterinivå 30% ~ 0% : lampen lyser ikke.

Sørg for å treffe tiltak hvis opptak ikke fungerer i følgende

Rød LED blinker hurtig fem ganger og enheten blir slått

Rød LED lyser i tre sekunder og enheten blir slått av

Løsning : Sett micro SD-kortet inn i enheten

Rød LED lyser i tre sekunder og strømmen blir slått av

bevegelse med opptaksknappen.

  standby i maks 4 timer for å oppdage bevegelse.
For Eks.: når bevegelse oppdages i løpet av 2 timers i stand-by,
er batterinivå 50%, og enheten kan ta opp i ca. 1 time
Opptaksfunksjonen ved bevegelse kan ta opp,

opptak i lang tid avh. av minne og

bevegelse

for bevegelseopptak og dobbeltklikk på filen for

 i ca. 3 timer hvis det interne batteriet er utladet, og i ca 5 timer hvis

* (Ved opptaksmodus for bevegelse er maks. ca. 10

* Ekstern batteripakke bruker 3 alkaliske AAA-batterier.

1) Denne enheten har ikke internt minne og et micro SD-kort må
settes inn.

2) Når du setter inn micro SD-kortet, skyv kortet inn i kontakten til den
låser seg inn.

3) Når du vil ta micro SD-kortet ut av enheten, løser du ut låsen ved å
trykke inn micro SD-kortet med neglen og tar det ut av enheten med

det plasseres, og også plassere det stabilt. Du kan også ha det
hengende på en lomme o.l. ved å bruke en klemme.

ved bevegelsesregistrering, må enheten kobles til ekstern strøm.

koblet til ekstern strøm, men når det gjelder enhetens struktur er det

2) Opprett tidsoppsettfilen (date_time.cfg) i rotmappen til micro SD-
    kortet ved hjelp av Windows Note pad el. tilsv.

① Åpne Note pad.

1) Flytt opptaksbryteren til opptaksmodus for

Sjekk av batterinivå

- Opptak ved bevegelse:

* 4 timers opptak ved bevegelse betyr ikke forlengelse

* Advarsel: Hvis bevegelsen er liten, starter kamera ikke opptak.

forårsake funksjonsfeil. Ta ut mikro SD-kortet etter

opptaksområdet




