
DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA 
 

MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR 

BRUKSANVISNINGEN 

LES BRUKSANVISNINGEN FØR FØRSTE BRUK. LAGRE DET FOR FREMTIDIG 

REFERANSE! 

 

NÅR DU SPILLER INN ET VIDEOKLIPP ELLER TA ET BILDE, MÅ DU SØRGE FOR AT 

SIDEN MIKROKAMERAEN MED SLOTEN FOR MICRO SD-KORT (8) SKAL VÆRE FAKTA  

OPPFØLGER. DETTE VIL UNNGÅ VIDEOENE OG FOTOENE VÆRE OPP  NED NÅR DU VISER. 

 

I. PRODUKTBESKRIVELSE 

 

1. PÅ / AV-knapp / Separat lydopptaksknapp 

2. Bilde / Video-knapp 

3. Bevegelsesvarslingsmodus 

4. LED-indikator 

5. Kamera linse 

6. Mikrofon 

7. USB-port 

8. Spor for micro SD-kort 

 

J. INNSTILLING AV MICRO SD-KORTET 

Før første bruk, sett inn et micro SD-kort (maksimal kapasitet: 32 GB, ikke inkludert). 

 

 

 

 

 

 

 

Når kortet er satt helt inn, vil du høre et klikk. 

 

Merk: For å fjerne SD-kortet, fortsett også som trinn 2. 



K. CHARGING THE MICRO CAMERA 

Før du begynner å bruke, må du lade mikrokameraet i 5 timer for optimal 
ytelse.  

 

1. Koble den til USB-porten på datamaskinen din. 

2. Blinklyset (4) blinker når det lades. 

3. Når det er fulladet, slår det blå lyset (4) av. 

 

Ladetid for neste bruk:     4 timer 

Notes: 
- For å bevare batteriet, bruk enheten til batteriet er helt utladet og lad opp med maksimal 
kapasitet i løpet av de 5 første bruksmåtene. 
- Hvis mikro digicam ikke har vært brukt i lang tid, må du lade den fullstendig opp før bruk. 
- Hvis det ikke er nok batteristrøm eller ikke nok minne, lagrer enheten først lyden eller 
videoopptaket for øyeblikket, og slår deretter av automatisk. 

 

L. INNSTILLING TID OG DATO 

 

1.  Slå av mikrokameraet hvis det er på. 

2.  Koble den til USB-porten på datamaskinen din. 

3.  Gå til "Min datamaskin". Dobbeltklikk deretter på den flyttbare stasjonen som svarer til     

     minnet til enheten. 

4.  Dobbeltklikk på "Time" -filen. Deretter endrer du dato og klokkeslett som formatet  

     nedenfor: ÅR-MÅNDE DATO TIMER: MINUTER: SEKUNDER (for eksempel: hvis datoen er  

     31. januar 2013 og klokken er 9:30:30, skriv 2013-01-31 9:30:30). 

5.  Lagre filen. 

6.  Fjern "flyttbar disk" på en sikker måte. De neste videoene, bildene og lydopptakene viser  

     oppdatert klokkeslett og dato. 

Merk:  Hvis "tid" -filen er fraværende i minnet til mikrokameraet eller har blitt slettet ved 
et uhell, følg disse trinnene for å opprette en ny fil:  
Høyreklikk ved siden av en av mappene "FOTO", "TA OPP" eller " VIDEO". Klikk på "Nytt" og 
deretter "Tekstdokument" i menyen som vises. Åpne "tekstdokument" og skriv dato og 
klokkeslett i formatet nedenfor: ÅR-MÅNDAGSTID: MINUTER: SEKUNDER 
Lagre det som et tekstdokument med filnavnet: "tid" 

 

 Hvis batteriet er utladet eller ikke har blitt ladet i flere dager, kan tiden tilbakestilles 
til fabrikkinnstillingene. I så fall må du angi riktig dato og klokkeslett igjen. 
 

 



M. DRIFT 

1. HVORDAN Å SLÅ PÅ MIKRO-KAMERA 

3. Langt trykk på knapp 1 til blått og rødt lys (4) lyser og mikrokameraet vibrerer samtidig. 

4. Vibrasjonen stopper. Når enheten er initialisert, slår det blå lyset av og bare det røde lyset 

lyser igjen. Enheten går da inn i ventemodus (rødt lys). 

 

Auto Slå av 
Når enheten går i ventemodus og ikke brukes i ca. 2 minutter, slår den automatisk av. 

 

2. HVORDAN Å SLÅ DEN AV 

Langt trykk på knapp 1 til mikrokameraet rister. Det røde lyset blinker 3 ganger og går av. 

Merk: De nyeste bildene, videoene, lydopptakene vil bli lagret, og enheten slås av. 

 

3. Å TA BILDER 

IKKE DEKSELET FOR KAMERALINSEN NÅR DU TAR BILDER ELLER DU SPILLER INN 
VIDEOER 

3. Slå på kameraet ditt (se avsnitt 1: " HVORDAN Å SLÅ PÅ MIKRO-KAMERA "). 

 

4. I ventemodus (rødt lys), trykker du kort på knappen 2. Lyset blir blå og enheten vibrerer; 

bildet er tatt og lagret.  Da blir lyset rødt; enheten går inn i ventemodus (rødt lys). 

 

Merk: Gjenta trinn 2 så mange ganger som du vil ta andre bilder. 

4. SPILLER EN VIDEO   

Gå inn videomodus 

 I ventemodus (rødt lys), trykk lenge på knapp 2 til enheten vibrerer to ganger. Det røde lyset 

blinker 3 ganger og slår seg av. Videomodus er aktivert. 

Ta opp en video 

Kort trykkknapp 1 eller 3. Det røde lyset lyser, blinker 6 ganger og slår av. Videoopptaket 

starter da. 

Stopper en video 

Kort trykkknapp 2. Det røde lyset blinker, enheten vibrerer og lyset blir solidt rødt. 

Videoen stoppes deretter og filen er lagret. Enheten går i ventemodus (rødt lys). 

 

 



5. VIDEO BEVEGELSESDEREKSJONS MODUS 

- Så snart denne modusen er aktivert, blir enheten veldig sensitiv. Pass på at du ikke    
   beveger den etter denne modusens aktivering, ellers vil opptaket starte. 

            - Når videobevegelsesopptaket starter, vil enheten registrere inntil batteriet er nede.     
              For å stoppe opptaket, se prosedyren i avsnittet "stoppe video" 

 

Går inn bevegelsesdeteksjonsmodus: 

I ventemodus (rødt lys), kort trykknapp 3. Enheten vibrerer 3 ganger. Blå og røde lys blinker 

4 ganger, så gå av. Bevegelsesdeteksjonsmodusen er aktivert. 

Opptak av bevegelsesvideo:  

Så snart enheten registrerer et bevegelige objekt, er det blå lyset på, og så slår av. Enheten 

starter opptak.  

Stoppe bevegelsesvideo: 

Kort trykkknapp 3. Blått lys er på, enheten vibrerer en gang, det blå lyset er slått av; videoen 

stoppes deretter og filen er lagret. Det røde lyset er på (ventemodus) 

 

6. LYDOPPTAK  

Lydopptak 
3. I ventemodus (rødt lys), kort trykknapp 1. 

4. Enheten vibrerer en gang, det røde lyset slås av, det blå lyset blinker 3 ganger og går av. 

Lydopptaket starter. 

Stopp lydopptak 

Kort trykk-knapp 1. Blått lys er på, enheten vibrerer en gang, så slukker det blå lyset; 

opptaket stopper og lagrer filen. Det røde lyset (ventemodus) er på igjen. 

Opptak igjen: 

Kort trykk-knapp 1. 

7. HVORDAN Å SE INNSPILT DATA PÅ DATAMASKINEN 

- Pass på at enheten er godt satt inn i USB-porten på datamaskinen. 
- Når du kobler den til datamaskinen, vent noen minutter, slik at datamaskinen kan    

              gjenkjenne den som en flyttbar disk. Ikke utfør noen operasjon under  
              godkjenningsprosedyren. 
            - Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner den, koble den til en annen USB-port på  
              datamaskinen. Hvis dette andre forsøket også feiler, start datamaskinen på nytt og            
              koble enheten til USB-porten. 
            - Før du fjerner enheten fra datamaskinen, må den fjernbare disken fjernes riktig og                  
             sikkert. 

 

 



1. Kontroller at datamaskinen er slått på. 

2. Koble mikrokameraet til datamaskinen. Etter tilkobling vil den bli oppdaget som  

   "flyttbar disk". 

3. Gå til "Min datamaskin". Dobbeltklikk deretter på ikonet for flyttbar stasjon som svarer til    

     minnet til enheten. Du kan deretter visualisere bildene (fotomappe), videoer  

     (VIDEO-mappe), lytte til lydopptakene og velge filene du vil overføre til datamaskinen. 

 

 

N. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

VIDEO FORMAT AVI 

VIDEO LØSNING 1280 * 960 (30 bilder / sek) 

VIDEO KODING MJPEG 

BILDFORMAT JPG 1280 * 1024 

BILDE PIX 5M 

AUDIO FORMAT WAV 

USB USB 2.0 

SUPPORT SYSTEM Windows me /2000, XP, win 7, 2003 / Vista 

ARBEIDSTID ETTER EN 
FULL LADING 

Ca 60 minutter 

LADINGSSPENNING DC5V 

BATTERI Litiumion, 250mAh, 3,7V 

 

 

O. FEILSØKING 

Problemer Løsninger 
Lavt batteri: Det grønne lyset blinker i 3 
sekunder (mikro digicam lagrer først 
gjeldende innspillingsfil, og deretter slås av). 

- Lad opp enheten. 

Enheten funksjonsfeil -Tilbakestill ved å trykke lenge på knappene 
1 og 2 samtidig i noen sekunder. 
 
- Sjekk om SD-kortet ikke er skadet. Endre 
det hvis det er tilfelle. 

 

 

 



P. ADVARSEL 

 Ikke bruk enheten i høy luftfuktighet eller støvete omgivelser. 

 Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted. 

 Pass på at det ikke kommer væske på innsiden av enheten. 

 

ADVARSEL: Du bør ikke kaste bort denne enheten med husholdningsavfall. Et selektivt 

samlingssystem for denne typen produkt er implementert av dine lokale myndigheter. Ta 

kontakt med dine lokale myndigheter for å finne ut hvordan og hvor samlingen foregår. 

Disse begrensningene gjelder fordi elektriske og elektroniske enheter inneholder farlige 

stoffer som har skadelige effekter på miljøet eller menneskers helse og må resirkuleres. 

Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske enheter samles selektivt. Symbolet    

   viser en søppelbeholder krysset ut med et X-symbol. 
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