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Hurtigstart 
1 Skyv døren opp for å åpne.
2 Sett inn microSD-kortet.
3 Sett i batteriet.
4 Skyv innspillingsglideren frem 

for å ta opp. Trekk den tilbake 
for å stanse opptaket.
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DIAGRAMNØKKEL  
FOR KAMERA
A Batteristatus
B Minnestatus
C GPS-status
D Innspillingsstatus
E Glidebryter for 

innspilling
F Lås for 

innspillingsbryter.
G Bluetoothknapp  

og -status
H Roterende linse 
I Mikrofoninngang
J Batterirom
K Batterilås
L Kortformatknapp
M USB-inngang
N 1-2-bryter
O Connect View-port
P Åpning for microSD-kort
Q HDMI-port
R  Mikrofon
S Laserlinje
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KAMERAOVERSIKT
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DIAGRAMNØKKEL FOR VANNTETT ETUI
T Statusknapp 
U TRails-lås
V TRails
W Etuilås
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MONTERING

Last ned mobilappen Contour Connect for Android- eller iOS-enhet (tilgjengelig på 
Google Play og iTunes App Store), eller Contour Storyteller til PC eller Mac. Lenken 
nedenfor hjelper deg til å registrere kameraet, sørge for at det har den nyeste 
Assistert GPS filen, oppdatere klokken på kameraet, og justere innstillingene slik 
du vil ha dem.

Gå til http://contour.com/startPLUS
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MONTERING

Lade batteriet
 + Skyv døren opp for å åpne den, og sett i batteriet.  

(Som anvist på s. 2).
 + Koble kameraet til en PC/Mac ved hjelp av medfølgende USB-kabel.  

(Som anvist ovenfor).
 + LED-lampen for batteristatus angir batteriets ladenivå. Den skifter farge fra 

rød, til gul, til grønn etter hvert som batteriet lades.
 + Opplading er fullført når LED-lampen for batteristatus blir grønn. Dette kan 

ta opptil tre timer.

S/N:
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MONTERING

Formatering av microSD-kortet.
Formater microSD-kortet før opptak, slik at kameraet kan lese og skrive til det slik 
det skal. Forsiktig: når du formatterer kortet, slettes hele innholdet.

Kontroller at glidebryteren for innspilling er i av-posisjon. Åpne baksiden av 
kameraet, og trykk ned og hold inne formateringsknappen til kameraet piper (tre til 
fem sekunder). LED-lampen for microSD-kort blinker mens kortet formatteres, og 
slutter å blinke og blir grønn når formateringen er fullført.

 Ikke forsøk å 
formattere microSD-
kortet hvis batteriet 
ikke er ladet opp. 
Fjern ikke batteriet 
mens microSD-kortet 
formateres.

Contour+2 er kompatibelt med:
+ SDSC (standardkapasitet) microSD-kort med kapasitet opptil 2GB.
+ SDHC (høy kapasitet) klasse 4, 6, eller 10 microSD-kort med 

kapasitet opptil 32GB.
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MONTERING

Kamerastatus
Trykk på og hold inne statusknappen bak på kameraet for å aktivere laserlinjen, og 
vise status for batteri, minne og GPS. Kameraet slår seg av etter 15 sekunder, eller 
hvis du trykker på statusknappen på nytt.

LED-lampe  
for batteristatus
Grønn: 50 % eller mer.
Gul: 20 til 50 %.
Rød: 20 % eller mindre.
Rød blinking: Batteriet er 
nesten helt tømt. 
Ingen LED-lys: Batteriet 
er helt tømt, og må lades 

LED-lampe  
for minnestatus
Grønn: 50 % eller mer.
Gul: 20 til 50 %.
Rød: 20 % eller mindre.
Rød blinking og gjentatte 
pipelyder: MicroSD-
kortet kan ikke leses av 
kameraet, fordi det er 
fullt, mangler eller ikke 
er formatert riktig. 

LED-lampe for  
GPS-status
Grønn blinking: Søker 
etter satellitter.
Grønn: GPS-posisjonen 
er hentet, og data kan 
spilles inn på video.
Ingen LED-lys: GPS-
systemet er deaktivert.
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MONTERING

Innspillingstiden avhenger av kvaliteten, microSD-kortets kapasitet, 
valgt oppløsning, batteriets ladenivå, og temperaturen.

Justere kamerainnstillingene

1-2-bryter
1-2-bryteren bak på kameraet gjør det mulig å forhåndsinnstille Contour+2 med 
to ulike konfigurasjoner som enkelt kan veksles mellom i felten. Innstillingene for 
hver bryterposisjon kan stilles inn ved hjelp av Contour Storyteller, eller ved å bruke 
mobilappen Contour Connect på Android- eller iOS-enheten.
Kamerainnstillinger
Kamerainnstillinger som kan justeres inkluderer: AutomatiskOppløsning og 
bildefrekvens, eksponeringsnivå, skarphet, kontrast, lydnivå, hvitbalanse, GPS-
hastighet, GPS-strøm og automatisk avslutting.
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MONTERING

Opptak

 + Starte opptak: Flytt låsen til innspillingsglideren slik at den røde firkanten ikke 
er synlig, deretter skyv innpillingsglideren forover. Kameraet slås på, piper én 
gang, og LED-lampen for innspillingsstatus blir rød, hvilket angir at kameraet 
spiller inn video. 

 + Stoppe opptak: Skyv innstillingsglideren tilbake. Kameraet piper to ganger, og 
LED-lampen for innspillingsstatus slås av, hvilket angir at kameraet ikke lenger 
gjør opptak, og at strømmen er slått av.

 + Lås for innspillingsbryter: Den lille bryteren øverst på innspillingsglideren 
brukes til å hindre innspillingsbryteren fra å gå av eller på. For å flytte 
innspillingsglideren frem eller tilbake, må låsen til innspillingsglideren stå slik 
at den røde firkanten ikke er synlig. For å hindre at innspillingsglideren flyttes i 
opptaks- eller av-posisjon, må du flytte låsen til innspillingsbryteren slik at den 
røde firkanten blir synlig.

STOPP START
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MONTERING

Når du fester kameraet på hjelm eller briller, kan du komme til å 
oppdage at du ser mer ned enn du trodde du ville. Det kan hende at du 
trenger et par øvelsesvideoer for å finne riktig innstilling.

Montering av kameraet
For å få best mulig bilder må du være kreativ. Contour tilbyr et bredt utvalg av 
stativer som lar deg sette kameraet tilnærmet hvor som helst, så vær kreativ.

Husk at Contour+2 har vidvinkellinse, og gjenstander som er langt unna vil se 
mindre ut enn du forventer på video.
Oppretting
riktig opprettet i videoene. For å bruke laserlinjen, må du aktivere den ved å klikke 
på statusknappen; plasser hånden din foran laserlinjen eller mot en flat overflate 
noen fot foran deg, og roterer linsen (opptil 270°) til laserlinjen blir horisontal. 

Bruk mobilappen Contour Connect for å se en forhåndsvisning i sanntid via 
Bluetooth-tilkoblingen på Android- eller iOS-enheten din.
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MONTERING

SELVKLEBENDE FESTER
Rens og tørk festeoverflaten før du setter på et selvklebende feste. Vi anbefaler 
at du rengjør overflaten med litt alkohol og setter festet på i romtemperatur. La 
klebemiddelet stå til tørk i 24 timer før bruk. 

Vanntett etui
 + Trykk hardt for å plassere kamera bak i etuiet, og lukk etuilåsen for å låse den fast.
 + Trykk på statusknappen bak på etuiet for å aktivere kameraets statusknapp.
 + Start og stans opptak med opptaksglideren øverst.
 + Når du bruker T-railstativet, må du passe på å feste TRail-låsen på samme side 

som festet for ekstra sikkerhet.
Vanntett etui Vedlikehold & Lagring
Kontroller at det ikke er skade på gummiseglet før hvert bruk. Gummiseglet 
skal holdes fritt for smuss, og skarpe gjenstander skal ikke brukes for å 
fjerne gumiseglet. Lagre det vanntette etuiet ulåst, slik at du unngår å skade 
gummiseglet, og oppbevar det aldri i direkte sollys. Etter bruk i saltvann, bør du la 
etuiet være senket i ferskvann i opptil en time. 
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BRUKSANVISNINGER
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SLIK BRUKER DU GPS
Contour+2 har en innebygget GPS-mottaker som samler informasjon om posisjon, 
hastighet og høyde for all video.
Slik virker den 
Når du trykker på statusknappen eller Bluetooth-knappen, eller når du starter 
opptak, slås GPS-mottakeren på, og den begynner å beregne din aktuelle posisjon. 
Så snart den har beregnet posisjonen kan Contour+2 begynne å samle GPS-data.

Slik beregner du posisjonen
Det tar minst 40 sekunder å få dagens første posisjonsberegning, og det kan ta 
lenger tid hvis forholdene ikke er optimale. Etter første posisjonsberegning er 
innhentet, er det enklere for kamera å finne posisjonen senere samme dag. 

Contour+2 fortsetter å gjøre videoopptak selv om GPS-systemet 
ikke har beregnet posisjonen. Derimot innhentes ikke GPS-data før 
Contour+2 har beregnet posisjonen.
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BRUKSANVISNINGER

Når du trykker på statusknappen, går GPS-en på i noen minutter, for å sikre at 
GPS-informasjonen innhentes før du begynner opptak. LED-lampen som angir 
GPS-status går fra å blinke til å lyse grønt når posisjonen er beregnet. Blinkende 
grønt lys betyr at den fortsatt prøver å beregne posisjonen.

Du kan også redusere tiden det tar å få første posisjonsberegning ved å koble 
kameraet til Contour Storyteller eller mobilappen Contour Connect. Da kan en 
Assistert GPS fil installeres i kamera. Filene inneholder aktuelle data som hjelper 
GPS-systemet med å gjennomføre den første posisjonsberegningen raskere (ofte 
på 10 sekunder eller raskere). Så snart Assistert GPS filen er lastet ned, er den 
gyldig i opptil 14 dager. Etter dette må du koble deg på Contour Storyteller eller 
mobilappen Contour Connect på nytt for å få en ny Assistert GPS fil.

Hvis Contour+2 har beregnet posisjonen i løpet av de siste to til fire timene og 
et oppladet batteri har vært i kamera, vil kamera normalt gjenfinne posisjonen 
i løpet av et par sekunder etter du har trykket på statusknappen eller skjøvet 
innspillingsglideren forover. Hvis batteriet har blitt fjernet eller er helt utladet, vil 
kameraet måtte starte helt på nytt når posisjonen skal beregnes på nytt.
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BRUKSANVISNINGER

SLIK OPPNÅR DU BEST MULIG GPS-YTELSE
Contour+2 beregner posisjonen mest effektiv under åpen himmel. Enkelte faktorer 
som kan forbedre kameraets evne til å beregne posisjonen inkluderer:

 + Vær utendørs. GPS-en virker ikke innendørs eller under hindringer.
 + Unngå høye bygninger, klipper og gjenstander som hindrer fri sikt til himmel 

eller horisont.
 + Unngå naturlige eller urbane kløfter der satellittsignaler kan sprette rundt før 

de når kamera.
 + Hold deg unna trær med tykt løvverk.
 + Hold kameraet stille til posisjonen er beregnet.
 + Ikke la innspillingsglideren (der GPS-antennen er) dekkes av klær, annet utstyr 

eller brukerens kropp.
 + Sørg for at ingen andre enheter i nærheten sender ut elektronisk støy som kan 

forstyrre kameraets antenne.
 + Koble kameraet til Contour Storyteller eller mobilappen Contour Connect, slik at 

en Assistert GPS filen installeres i kamera.
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BRUKSANVISNINGER

Feilsøking for GPS-systemet
Under ideelle forhold (se Slik beregner du posisjon side 14), kan Contour+2 
beregne første posisjon i løpet av 10 sekunder. Hvis kameraet ikke har beregnet 
posisjonen innen to minutter, kan du følge disse stegene:

 + Koble kameraet til Contour Storyteller eller mobilappen Contour Connect, slik at 
en Assistert GPS fil installeres i kamera.

 + Ta med Contour+2 utendørs, og sørg for at du er under åpen himmel.
 + Press ned og slipp statusknappen.
 + LED-lampen for GPS-status blinker grønt, og lyser grønt i løpet av 40 sekunder.
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BRUKSANVISNINGER

ANDRE FUNKSJONER
Bluetooth
Contour+2 lar deg koble deg til iOS- eller Android-enheter rett fra esken via 
Bluetooth 2,1 + EDR, og et Connect View-kort forhåndsinstallert på kamera. Du 
kan bruke Bluetooth til å forhåndsvise motivet, sjekke kameraets status før opptak, 
justere kamerainnstillingene, og fjernkontrollere opptaket. Gå til http://contour.com 
hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker kameraet med Bluetooth.
Ekstern mikrofon
I tillegg til den vanlige interne mikrofonen har Contour+2 også en 2,5mm inngang 
nederst på kamera der man kan koble til en ekstern mikrofon eller fange opp lyd 
fra kommunikasjonssystemet til fly og biler.

Siden mange eksterne mikrofoner og kommunikasjonssystemer bruker 3,5mm 
inngang, har vi inkludert en liten adapterkabel med Contour+2. Denne omformer 
fra 3,5mm til 2,5mm.

Mikrofoninngangen finner du på bunnen av kameraet, under et lite gummideksel. 
Trekk ut dekselet for å åpne, og sett mikrofonpluggen eller mikrofonadapteret 
i inngangen. Du kan stille inn volumet for den eksterne mikrofonen i Contour 
Storyteller eller ved hjelp av mobilappen Contour Connect.
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BRUKSANVISNINGER

Du kan bruke mange typer mikrofon med Contour+2, og ulike mikrofoner fungerer 
best under ulike forhold. Denne porten har ikke strømtilførsel. Hvis du ønsker å 
bruke en mikrofon som krever strøm, må du bruke en ekstern strømkilde.
Direkte streaming / avspilling
Contour+2 kan streame HD-video gjennom HDMI-porten på kameraets bakside. 
Dette gjør at kameraet kan kobles til en trådløs sender eller annen HDMI-
kompatibel enhet, som kan vise bilder fra kameraet i sanntid.

 + Koble en HDMI-kabel mellom kameraets HDMI-port og et videodisplay, 
-opptaker eller -sender.

 + Når man har slått på kamera ved å trykke på statusknappen eller skyve 
innspillingsbryteren frem, begynner video å streame gjennom HDMI-porten. 
Videoen fortsetter å streame så lenge kameraet gjør opptak. 

 + For å spille av video, kobler du en HDMI-kabel mellom kameraets HDMI-port og 
et HDMI-display. Bruk statusknappen og innspillingsglideren, eller mobilappen 
Contour Connect, for å velge og spille av filmer direkte fra kamera.

 + Gå til http:// help.contour.com hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du 
bruker direkte streaming og avspillingsfunksjonene. 
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BRUKSANVISNINGER

Nedlasting av filer direkte fra kamera
I tillegg til å bruke Contour Storyteller til å laste ned video fra kamera, kan du laste 
dem ned manuelt uten å bruke Contour Storyteller.

 + Koble kameraet til en PC eller Mac ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
 + Kameraet angis som flyttbar enhet.
 + Naviger til kamera på datamaskinen.
 + Video- og bildefiler ligger i \DCIM\100MEDIAkatalogen. Videofiler kan kopieres 

til datamaskinen og spilles av med en hvilken som helst .MOV videospiller 
(f.eks. QuickTime, Windows Media Player (kun Windows 7), Storyteller, og VLC).

Vedlikehold av kameraet
Contour+2 krever svært lite ekstra vedlikehold, men det er enkelte ting du kan 
gjøre for å sørge for at kameraet fungerer optimalt.

 + Bruk kun en fuktet, lofri klut til å rengjøre kameraet.
 + Oppbevar kameraet tørt.
 + Ikke la smuss og fukt komme inn kameraets bakside.
 + Koble kameraet til Contour Storyteller eller mobilappen Contour Connect for å 

se etter tilgjengelige firmware-oppdateringer.
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FORSIKTIGHETSADVARSLER OG GARANTI

FORSIKTIGHETSADVARSLER 
OG GARANTI
Denne viktige produktinformasjonsveiledningen 
inneholder pålagt, sikkerhets-, håndterings-, 
avhendings- og resirkuleringsinformasjon, i tillegg 
til 1 års begrenset garanti på Contour+2-kameraet.
Advarsel: Hvis du ikke følger disse 
sikkerhetsanvisningene risikerer du brann, 
elektrisk støt eller annen skade eller ødeleggelse.

Batteriet og håndtering 
Litium-ion-batteriet kan utgjøre en fare dersom 
det behandles feil. Ikke ta fra hverandre, knus eller 
punktèr litium-ion-batteriet. Ikke senk kamera i 
vann, og oppbevar det på et kjølig, tørt sted når det 
ikke er i bruk. Ikke bruk eller oppbevar batteriet 
nær varmekilder eller i direkte sollys. Contour+2 
bruker et oppladbart litium-ion-batteri, 3,7 V, 
1050 mAh. Bruk aldri andre batterier enn de som 
er spesielt utviklet for Contour+2. Bruk av andre 
batterier kan ugyldiggjøre garantien fra Contour, 
Inc., og kan utgjøre brann- og eksplosjonsfare. 

Lading
For å lade det opp, må du kun bruke USB-
kabelen fra Contour med en kraftig USB-port 
på en datamaskin eller annen enhet som 
overholder standarden for USB 2.0 eller 1.1, 
eller en Contour-vegg, bil- eller batterilader. 

Avhendingsinformasjon
Contour+2 og litium-ion-batteriet må ikke 
avhendes over åpen ild. Avhende batterier i 
henhold til lokale lover og regler.

Bruk av snoren: 
IKKE FEST SNOREN TIL KAMERAET NÅR 
KAMERAET ER FESTET TIL HJELM ELLER 
BRILLER, NÅR KAMERAET SKAL BRUKES VED 
HØY VINDSTYRKE ELLER HØY FART, ELLER 
UNDER ANDRE OMSTENDIGHETER DER 
KAMERAET KAN FØRE TIL SKADE DERSOM 
DET LØSNER FRA FESTET MEN FORTSATT 
HENGER I SNOREN. VED Å FESTE SNOREN 
TIL KAMERAET SAMTYKKER DU TIL Å FRASI 
DEG EVENTUELLE KRAV MOT CONTOUR, 
INC. OG ALLE DERES TILKNYTTEDE 
SELSKAPER, REPRESENTANTER, ANSATTE, 
KONSULENTER OG LEDELSE SOM OPPSTÅR 
SOM FØLGE AV BRUK AV SNOREN.

Les all sikkerhetsinformasjonen nedenfor, og alle 
bruksanvisninger før bruk av Contour+2-kamera for å 
unngå skade. For mer detaljerte bruksanvisninger og den 
siste viktige produktinformasjonsveiledningen, gå til:  
http://contour.com/support
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Bruk er underlagt følgende to forutsetninger: 

 + Denne enheten kan ikke føre til farlig interferens
 + Denne enheten må godta all interferens som 

mottas, inkludert interferens som kan føre til 
uønsket drift.

Advarsel: 
Endringer og modifiseringer av denne enheten 
som ikke er uttrykkelig godkjent av en part 
ansvarlig for overholdelse kan føre til at brukerens 
rett til å bruke utstyret oppheves. Merk: Dette 
utstyret har blitt testet og overholder grensene 
for en digital enhet i Klasse B, i henhold til Del 15 
av FCC-regelverket. Disse grensene er laget for å 
gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i 
installasjon i bolig.

Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi 
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres 
og brukes i henhold til instruksjonene, kan det 
føre til farlig interferens på radiokommunikasjon. 
Det er ingen garanti for at interferens ikke vil 
forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette 
utstyret fører til skadelig interferens på radio- 
eller TV-signaler, noe som kan fastslås ved å skru 
utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke 
å fjerne interferensen ved hjelp av ett eller flere av 
følgende tiltak:

 + Reorienter eller flytt mottakerantennen.
 + Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
 + Koble utstyret til et uttak på et annet kretsløp 

enn det som mottakeren er koblet til.
 + Ta kontakt med en forhandler eller erfaren 

radio/TV-tekniker for hjelp.
CE-symbolet på Contour+2-kameraet 
indikerer at det overholder direktivet 
om elektromagnetisk kompatibilitet 

(ECM), og grenser og metoder for måling av 
radiointerferenskarakteristikker fra ITE.

Dette merket angir at produktet ikke skal avhendes med annet husholdningsav-
fall i USA. For å hindre mulig skade på miljø eller menneskelig helse fra 
ukontrollert avfallsavhending, bør det resirkuleres på en ansvarlig måte for å 
fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte 
enheten, bør du benytte deg av passende systemer for retur og innsamling, eller 
kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta produktet og resirkulere 
det på en måte som er miljømessig forsvarlig.

Korrekt avhending av dette produktet

FCC-informasjon
Contour+2 Kamera
Modell: 1700
Denne enheten overholder 
del 15 av FCC-regelverket.

Bluetoothinformasjon
FCC ID: QOQWT21A
IC ID: 5123A-BGTWT21N
ACN: 135 810 098
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Industry Canada
Denne enheten av klasse B overholder alle krav 
som fremstilles i Canadian Interfernce-Causing 
Equipment Regulations. Cet appareil numerique 
de la classe B respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le materiel broulleur du Canada.

Reparasjon og modifisering
Forsøk aldri å reparere eller modifisere et 
Contour+2-kamera på egenhånd. Demontering av 
Contour+2-kameraet, inkludert fjerning av eksterne 
skruer, kan føre til skade som ikke dekkes av 
garantien. Contour+2-kameraet inneholder ingen 
deler som kan skiftes ut av brukeren, med unntak 
av microSD-kortet og batteriet.

Laser-merknad 
Contour+2 er en laserenhet av klasse II. 
Laserstråling sendes ut fra Contour+2 når 
laserlinjen brukes til justering. Utvis forsiktighet, 
og ikke se rett på strålen eller rett den mot andre. 

RoHS
Contour+2-kameraer overholder EU-s R0HS-
direktiv 2002/95/EC og lignende lovgivning som 
kan vedtas av andre land for salg i Europa.

CONTOUR, INC. BEGRENSET GARANTI Contour, 
Inc. (“produsenten”) garanterer ovenfor den 
opprinnelige sluttbrukeren (“kjøperen”) at i det 
året (“garantiperioden”), vil Contour+2-kameraet 
(med unntak av eventuell programvare fra 
tredjeparter) og tilbehør (produktet) være fritt for 
defekter i materialer og utførelse såfremt det er 
riktig installert og brukes til sitt tiltenkte formål 
og i sitt tiltenkte driftsmiljø. Garantien gjelder 
ikke for produkter som har blitt: (i) endret, 
reparert eller modifisert, eller (ii) skadet eller 
ødelagt av ulykker eller lignende hendelser, eller 
ved forsettelige, uforsvarlige eller skjødesløse 
handlinger eller unnlatelser fra noen part. Hvis 
det oppstår defekter, bør produktet returneres til 
det opprinnelige kjøpsstedet eler til produsenten, 
men kun etter anvisninger fra produsenten om 
å gjøre dette. Kjøperen skal sende og betale 
for frakt av produktet til produsenten, og 
produsenten skal betale for frakt av produktet 
tilbake til kjøperen etter at utførelse av service 
skjer under denne begrensede garantien. 
Kjøperens eneste rettsmiddel, og produsentens 
fulle ansvar under denne garantien er at 
produsenten an velge mellom å reparere eller 
erstatte produktet, eller refundere salgsprisen 
minus eventuelle rabatter. Produsenten gir ingen 
garanti på tap av data (inkludert data lagret på 
produktet når det returneres til produsenten 
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for service), og påtar seg intet ansvar for slikt tap. 
Kjøperen påtar seg alt ansvar, og frigjør dermed 
produsenten for alt ansvar, for eventuelle ulykker, 
personskade, skade, død, tap, ulovlig aktivitet og 
andre krav som kan oppstå fra eller under bruk av 
produktet, uavhengig av om slik bruk kan forutses 
av produsenten.

ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM 
SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET 
BESTEMT FORMÅL ER BEGRENSET TIL 
VARIGHETEN AV GJELDENDE GARANTIER. ALLE 
ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORTSÅTTE 
FORHOLD, LØFTER OG GARANTIER, INKLUDERT 
EVENTUELL IMPLISERT GARANTI OM IKKE-
BRUDD, FRASKRIVES. Enkelte jurisdiksjoner 
tillater ikke begrensninger på hvor lenge en 
implisert garanti vare, og derfor gjelder ikke 
begrensningen ovenfor nødvendigvis for kjøperen. 
Denne garantien gir kjøperen bestemte juridiske 
rettigheter, og kjøperen kan også ha andre 
rettigheter som varierer etter jurisdiksjon.

Alt tredjeparts programvare som følger med 
produktet gis "SOM DET FREMSTÅR". Kjøperen 
påtar seg det fulle ansvar når det gjelder kvalitet, 
ytelse, nøyaktighet og effekt av programvaren, 
og dersom det blir defekt er det kjøperen, ikke 
produsenten som påtar seg den fulle kostnaden av 
eventuell nødvendig service eller reparasjoner. 

DERSOM DET IKKE ER FORBUDT VIL LOV, 
VIL PRODUSENTENT IKKE VUNDER NOEN 
OMSTANDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR 
TAPT DATA, INNTEKT ELLER PRODITT, ELLER 
FOR SPESIELLE INDIREKTE TILFELDIGE 
ELLER STRAFFENDE SKADER, UANSETT 
HVA SOM FORÅRSAKET DISSE, OG SELV OM 
PRODUSENTEN VAR GJORT OPPMERKSOM 
PÅ AT SLIK SKADE KUNNE OPPSTÅ. 
PRODUSENTENS ANSVAR SKAL IKKE UNDER 
NOEN OMSTENDIGHET OVERGÅ BELØPET 
SOM KJØPEREN KJØPTE PRODUKTET FOR.

Foregående begrensninger gjelder selv 
om eventuelle garantier eller rettsmidler i 
henhold til denne avtalen ikke samsvarer med 
dennes grunnleggende intensjon. Enkelte 
jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på 
hvor lenge en implisert garanti varer, og derfor 
gjelder ikke begrensningen nødvendigvis 
ovenfor for kjøperen.
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Contour ansvarsfraskrivelse 
Alle kjøpere, brukere, og alle parter som er 
involvert eller beskjeftiget med bruk av Contour, Inc. 
("Contour") sine produkter samtykker i følgende:

 + Contour fremmer og støtter ikke handlinger 
som medfører høy risiko, er uforsvarlige og/
eller farlige ved bruk av sine produkter.

 + Contour er ikke ansvarlig for eventuell bruk 
eller misbruk av Contour-produkter eller video-
opptak som kan anses å være ulovlige.

 + Contour er ikke ansvarlig for ulovlige 
handlinger utført under innspilling, forsøk på 
innspilling, eller redigering av video som ble 
innspilt med våre produkter.

 + Contour-produktenes hovedformål er opptak 
av lovlige idrettsaktiviteter under alle lokale, 
delstatlige, føderale og nasjonale lover.

Contour handsfree kamera og/eller tilknyttet 
programvare og andre Contour-produkter er 
beskyttet av ånsdverksloven, internasjonale 
avtaler og ulike patenter, inkludert: Patenter i USA: 
D616006 og D621435. Andre patenter er registrert 
eller søkt i USA og i flere andre land verden over. 

Gå til contour.com for å få en liste over  
gjeldende patenter.

Alle varemerker og registrerte varemerker 
som nevnes her, er ansett som de respektive 
rettighetsholderes eiendom. Contour+2 er et 
produkt fra Contour, Inc. i Seattle, Washington. 
http://contour.com ©2012 Contour, Inc.  
Alle rettigheter forbeholdes



8180 Contour+2 Brukerhåndbok

GPS

8180 Contour+2 Brukerhåndbok

VI ER HER FOR Å HJELPE

Hvis du behøver vedlikehold på kamera eller utstyr, bør du kontakte vårt tekniske 
supportteam for feilsøking og for å få tildelt RMA-nummer (autorisasjon for 
returmaterialer) om nødvendig. Du kan bli bedt om å fremvise kjøpsbevis.

Ikke send produkter i retur til Contour før du har fått RMA-nummer eller 
autorisasjon for retur av salg direkte fra Contour. Contour vil, for eget 
forgodtbefinnende, erstatte eller reparere produktet. 

E-post: support@contour.com

Nettsted: http://contour.com/support


