AC-5000W MK2 Quick Start Guid
Oversigt over kameraet:

1)Udløser

7)Infrarød signalmodtager

2)Mikrofon

8) Mikro SD kortindstik

3)LCD display

9) Mikro B USB-stik

4)Linse

10)Opladning / optaget lys

5)Wi-Fi-knap og status-indikator (rød)

11) Batteridæksel

6)Power (tænd/ sluk) / Mode (funktion)

12)Mini C HDMI-stik

Ikon for Video optagemodus
HI

Video opløsning
Optagetid
Ikon for Mikro SD- kort
Batteriniveau

FHD: 1080p@30fps
Står for 0 timer og 00 minutter.
Vises, når der er sat et Mikro
SD-kort i kameraet, ellers vises ikonet ikke.
Batteriet er fuldt opladet

Mute ikon

Kameraet er sat på lydløs, der høres
intet bip, når du trykker på knapperne.
Ikonet vises kun på displayet, hvis funktionen
Mute er aktiveret.

Wi-Fi ikon

Vises, når Wi-Fi er aktiveret.

Oversigt over LCD Display:
Når du tænder Wi-Fi-kameraet, viser LCD displayet følgende status og indstillinger:

Kameraet står i video optagemodus.

2, Optagefunktioner. Kameraet tilbyder forskellige optagefunktioner. Tryk gentagne
gange på knappen

, hvorefter de første to funktioner vises på kameraets display,

mens de andre funktioner vises i APP'en.

1. Kameramodus
Video

2. Videooptagemodus (standard)
3.

Ikon for Wi-Fi (vises når Wi-Fi er aktiveret)

4.

Ikon for Mikro SD-kort (vises når kort er isat)

5.

HI står for FHD (1920 x 1080, 30 fps) video
Lo står for 720P (1280 x 720, 30 fps) video
HILO står for 720P (1280 x 720, 60 fps) video
HI står for 8M (3264 x 2448) opløsning

Foto

Lo står for 5M (2592 x 1920) opløsning

Ikon for opløsning:

I kameramodus står HI for 8 megapixel (interpoleret) (3264 x 2448), og i video
optagemodus står det for FHD (1920 x 1080, 30 fps);I kameramodus står LO for 5

Kontinuérlig
optagelse

Kameraet understøtter kontinuérlig optagelse af 3 fotos
(kun via App'en)

Timer

I timermodus kan du vælge en timerindstilling på 0s, 2s
eller 10s (kun via App'en)

megapixel (2592 x 1920), og i video optagemodus står det for 720P (1280 x 720, 30
fps);HILO vises kun i video optagemodus og står for 720P (1280 x 720, 60 fps).
6. Mute, lydløs, vises når funktionen er slået til og er som standard slået fra.
7. Tæller, viser op til 999.
8. Timer, viser timer og minutter.

3,

9. Batteri ikon: viser kameraets aktuelle batteriniveau.

(Med et maksimum på 29 minutters videooptagelse, hvorefter optagelsen afbrydes. Skal

Bemærk:

startes manuelt på kameraet igen).

Ovenfor viste ikoner kan variere, afhængigt af kameraets status.

Video

Hvis du vil optage en video, skal du først sørge for, at kameraet er indstillet til
Sådan anvendes kameraet:
videooptagelse. Hvis ikonet

1) Når du tager kameraet i brug første gang, skal du:
Sætte et mikro SD- eller mikro SDHC-kort (medfølger ikke) i kortindstikket, som vist på

gange på knappen

ikke vises på displayet, skal du trykke gentagne

, indtil ikonet vises på displayet.

tegningen herunder.
Sådan starter du en optagelse: Tryk kort på knappen

, hvorefter ikonet

og

[:] blinker på LCD displayet. Samtidig blinker også den røde indikator som angivelse af,
at en optagelse er i gang.
Sådan afbryder du optagelsen: Tryk kort på knappen
, hvorefter ikonet
og [:] holder op med at blinke på LCD displayet. Samtidig holder også den røde indikator
op med at blinke som angivelse af, at optagelsen er blevet afbrudt.
Når Mikro SD-kortet er fuldt, eller hvis batteriet kører tørt, afbrydes optagelsen
automatisk, og optagelsen gemmes, inden kameraet lukker ned. Kameraet standser
automatisk, når du har optaget 29 min video.

Til dette kamera kræves et Klasse 10 Mikro SD-kort. Sluk kameraet, inden du
sætter kortet i eller tager det ud.
2) Sådan tænder og slukker du kameraet
1, Sådan tænder du kameraet: tryk og hold knappen

i ca. 3 sekunder. LCD

4.

Foto

Hvis du vil optage et foto, skal du først sørge for, at kameraet er indstillet til fotooptagelse.

displayet tænder, og kameraet afgiver et bip.

Hvis ikonet

ikke vises på displayet, skal du trykke gentagne gange på knappen

, indtil det vises.
Tryk kort på knappen
. Du hører et bip, og den røde indikator blinker som tegn på,
at et foto er blevet taget. (Hvis du tager flere end 999 fotos, vil LCD displayet stadig kun
vise 999).

2, Sådan slukker du kameraet: tryk og hold knappen

i ca. 3 sekunder. LCD

displayet slukker, og kameraet afgiver et bip.
3) Ibrugtagning
1. Standardindstillinger: Når du tænder kameraet, viser displayet følgende
standardindstillinger:

5. Aktivering/ deaktivering af Wi-Fi
Som standard er Wi-Fi deaktiveret. Tryk på knappen Wi-Fi på siden af kameraet for at
aktivere funktionen. Mens kameraet opretter forbindelse til Wi-Fi netværket, blinker
indikatoren, og når forbindelsen til Wi-Fi netværket er oprettet, lyser indikatoren konstant,
og ikonet for Wi-Fi vises på LCD displayet. (For at spare på batteriet deaktiveres Wi-Fi
automatisk, hvis ingen forbindelse er blevet oprettet indenfor 30 sekunder).
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andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere
information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Wi-Fi er som standard
deaktiveret.

Hermed erkærer Inter Sales A/S, at dette produkt AC-5000W MK2 er i
overensstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmer i
Direktiv 1999/5/EC. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved
henvendelse til:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Danmark/Denmark

Når Wi-Fi er aktiveret vises ikonet
på Wi-Fi på LCD displayet

4) Anvendelse af Batteri
1. Ilægning af batteri.
Læg lithium batteriet korrekt i kameraet, som vist herunder:

Fig. 1

Fig. 2

Fig.3

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

Fig. 4

Trin 1. Skub låseknappen på batteridækslet til ulåst position (
), og tag dækslet af
batterirummet, som vist på fig. 1.
Trin 2. Placér lithium batteriet i batterirummet. Sørg for, at batteriet vender i

overensstemmelse med symbolerne for polaritet på kamerahuset (
fig. 2 og fig. 3.
Trin 3. Sæt batteridækslet på kameraet igen og skub låseknappen

til låst position (

). Som vist på

) for at sikre batteriet. Som vist på fig. 4.

2. Opladning af batteriet:
Kameraet anvender et udtageligt, genopladeligt lithium batteri. Sluk kameraet og forbind
det til en PC via USB-kablet, når du vil lade batteriet op.
Under opladning lyser kameraets statusindikator (blå). Indikatoren slukker, når
opladningen er gennemført.
Bemærk: Når kameraet er tændt, vil det ikke blive opladet ved tilslutning til en PC.
5) Par kameraet med din Smartphone eller iPad.
fra Apple Appstore®
1. Download og installér app'en “DENVER ACTION CAM 1”
eller Google Play.
2. Tryk på knappen Wi-Fi på siden af kameraet for at oprette forbindelse,
LED-indikatoren lyser rødt.
3. Søg efter det trådløse signal “DENVER AC-5000W MK2” på din smartphone eller
tablet og brug adgangskoden “1234567890”.
4. Du kan begynde at anvende kameraet, når den trådløse forbindelse er oprettet, og du
har åbnet app'en.

Advarsel
• Indeholder Lithium-batteri!
• Forsøg ikke at åbne produktet!
• Må ikke udsættes for stærk varme, vand, fugteller direkte

FORSIGTIG!
sollys!

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer,
komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet,
hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede
skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er
etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i
overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og

DEN 2

