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1. Indsæt microSD kort: Formater SD-kort på din computer inden 
brug. 

 
2. Installer / fjern batterier: 

- Tryk på batteriklappen for at åbne den 
- Indsæt batteriet som vist med +/- symboler og vær sikker på, 

at det er korrekt placeret 
 

3. Opladning: 
- Du kan oplade kameraet ved at tilslutte det til computeren 

eller en eladapter. Hvis du vil oplade kameraet i din bil, så 
tilslut det til billaderen. Kamera kan optage videoer, mens det 
oplades. Du skal bare skifte til “Vehicle Mode (bilindstilling)” 
under ”Settings (indstillinger)”. 

 
4. Tænd og sluk for kameraet: 

- Tryk på kontakten og hold den nede et par sekunder for at 
tænde/slukke for kameraet. 

 
5. Skift mellem indstillinger: 

- Skift mellem videooptagelse, fotografering, playback og 
menu ved at trykke på tænd-knappen. 

 
6. Videooptagelse: 

- Skift til optagelsesindstilling, og så begynder det lille grønne 
kameraikon at blinke i øverste højre hjørne. Hvis du gerne vil 
stoppe optagelsen, så tryk på “OK-knappen” igen.  

 
7. Foto-indstilling: 

- Vælg fotoindstilling, så blinker det lille røde kameraikon I 
øverste hjørne. Tryk ”OK” for at tage fotos. Der er tre 
indstillinger: Enkelt fotos, selvtimer (2s/5s/10s) og 
kontinuerlig fotografering. 
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8. Gem / overfør filer: 
- Når du er færdig med optagelsen, så brug USB-kablet til at 

overføre data til computeren eller tag microSD-kortet ud og 
få adgang til data via din SD-kortlæser. 

 
9. WiFi forbindelse: 

- Installer “FinalCam” appen på din smartphone eller tablet (du 
finder den på GooglePlay eller AppStore) 

- Tænd for kameraet og tryk på WiFi-knappen på kameraet og 
så fremkommer SPORTS_DV_WIFI på skærmen 

- Aktiver WiFi på din smartphone eller tablet, søg efter 
SPORTS_DV_WIFI kontoen og opret forbindelse. Så står det 
første password 12345678 på skærmen 

- Når der er oprette forbindelse, står der “WiFi connection 
ready (WiFi forbindelse klar)” på skærmen 

- Efter installationen er gennemført, kan du bruge action 
kameraet via din smartphone og se videoer i real time 

- Hvis du vil ændre password, så gå ind under “WiFi settings 
(WiFi indstillinger)” og vælg det ønskede password 
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1. OK 
2. Lysindikator 
3. On / Off 
4. HDMI 
5. Kameralinse 
6. USB 
7. Micro SD kortspor 
8. Mikrofon  
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9.  Opladningsindikator 
10. Anvendelsesindikator 
11. Skærm 
12. Ned 
13. Højttaler 
14. Op  
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15. Battericover 
16. Batterilås 


