
BRUKSANVISNING

SKJULT KAMERA I HÅNDVESKE
LADING: 

Opptakeren har en mini USB port som kan kobles både til datamaskin og 5V lader via den medfølgende USB-ledningen. For å lade 
kameraet må du bruke en 5V/2A USB lader. Plugg USB-kabelen til kameras USB-porten, og deretter plugg USB-kabelen til en 5V/2A 
lader og koble laderen til stikkontakt. Indikatorlampen i opptakeren lyser rødt. Lad kameraet minst i 12 timer. 

MINNEKORT:

Kameraet trenger et mikro SD-kort minnekort for å lagre opptak. Hvis du ikke har fått kameraet med forehåndsinstallert kort, må du 
formatere ditt på FAT32 før du putter kortet inn i kameraet. Formatering av minnekort kan gjøres via en datamaskin. Kameraet har 
minnekort-spore hvor kortet puttes inn. Når kortet trykkes inn i korrekt vei, blir kortet låst inn, og sitter fast inne i kameraet.

VIDEOPPTAK:

Kameraet har en Av-På knapp. Skyv knappen, så indikatorlampen lyser rødt. Trykk på B-knappen på fjernkontrollen, så 
indikatorlampen slukker, og kameraet starter videoopptak. Kameraet filmer kontinuerlig og lagrer videoklipper på minnekort. Hvis 
du vil stoppe opptak, trykk på B-knappen, så indikatorlampen lyser rødt igjen. Hvis du vil starte opptak igjen, trykk på B-knappen 
igjen. Når du er ferdig med videoopptak slå av kameraet ved å skyve Av-På knappen tilbake, så indikatorlampen slukker. 

STILLBILDE:

Slå på kameraet og sjekk om at indikatorlampen lyser rødt. Trykk på C-knappen, så blinker indikatorlampen, og ta et bilde. Du kan 
trykke på C-knappen for å ta flere bilder. Når du er ferdig med bilde-opptak slå av kameraet ved å skyve Av-På knappen tilbake, så 
indikatorlampen slukker. 

BEVEGELSESAKTIVERT VIDEOOPPTAK:

Slå på kameraet og sjekk om at indikatorlampen lyser rødt. Trykk på D-knappen, så blinker indikatorlampen 3 ganger, og slukker. 
Kameraet går i standby modus, og vil starte videoopptak automatisk, når det oppdager bevegelse foran kameralinsen. Hvis du vil 
stoppe bevegelsesaktivert videoopptak trykk på D-knappen igjen, så indikatorlampen lyser rødt. Når du er ferdig med 
bevegelsesaktivert videoopptak slå av kameraet ved å skyve Av-På knappen tilbake, så indikatorlampen slukker. 

SE OG HENTE UT OPPTAKENE:

Koble kameraet til datamaskin via den medfølgende USB-kabelen. Åpne Windows File Explorer, og finn fram til mappen til 
minnekortet. Video-filer skal ligge inne mappen «VIDEO» og Bilde-filer skal ligge inne mappen «PHOTO». Video- og bilde-filer kan 
åpnes via en avspiller som Windows Media Player på PC eller QuickTime på Mac. Du kan kopere filer over til datamaskin, og slette 
dem fra minnekort. 

OPPDATERING AV OPPTAKS TIDSSTEMPLER 

Kameraet legger dato og klokkeslett som vannmerke på opptakene. For å oppdatere dette må du aktualisere tekst-filen «TIME» som 
ligger inne på minnekortet (Kameraet selv oppretter en default tekstfil på minnekortet etter kameraet blir slått på). Åpne tekst-filen 
og aktualiser dato og klokkeslett. Ved nest opptak leser kameraet tekstfilen og oppdaterer seg.         
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