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SNABBSTART

HDMI

S/N:S/N:

HDMI

S/N:S/N:

HDMI

S/N:S/N:

HDMI

S/N:S/N:

Snabbstart 
1 Skjut upp luckan för att öppna.
2 Sätt i microSD-kortet.
3 Sätt i batteriet.
4 För inspelningsknappen 

framåt för att spela in.  
För den tillbaka för att  
stoppa inspelningen.
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FÖRKLARING FÖR 
KAMERASCHEMA
A Batteristatus
B Minnesstatus
C GPS-status
D Inspelningsstatus
E Inspelningsknapp
F Låsfunktion för 

inspelningsknapp
G Bluetooth-knapp  

och -Status
H Vridbart objektiv 
I Mikrofonuttag
J Batterifack
K Batterispärr
L Kortformateringsknapp
M USB-uttag
N 1-2 VÄLJARE
O öPPNING för Connect 

View-kort
P microSD-kortöppning
Q HDMI-PORT
R  Mikrofon
S Laserlinje
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FÖRKLARING FÖR VATTENTÄTT 
HÖLJE-SCHEMA
T Statusknapp 
U TRails-lås
V TRails
W Skyddsspärr
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SÄTT IGÅNG
Ladda ner Contour Connect mobil-app till din Android- eller iOS-enhet 
(tillgänglig i Google Play och iTunes App Store) eller Contour Storyteller 
till din PC/Mac. Med hjälp av länken nedan kan du ställa in din kamera 
och se till att den är registrerad; att den har den senaste GPS Assist-filen; 
uppdatera tiden och göra dina egna inställningar.

Gå till http://contour.com/startPLUS
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SÄTT IGÅNG

Ladda batteriet

+ Skjut upp luckan och sätt i batteriet.  
(Såsom indikeras på sida 2).

+ Ladda kamerabatteriet genom att ansluta kameran till en PC/Mac 
med medföljande USB-kabel.  
(Såsom indikeras ovan).

+ Indikatorlampan för batteristatus visar batteriets lassningsnivå. Lampan 
växlar färg från röd, till gul, till grön allteftersom batteriet laddas.

+ Batteriet är fulladdat när indikatorlampan för batteristatusen växlar 
till grönt. Det kan ta upp till tre timmar.

S/N:



98 Contour+2 Användarhandbok

SÄTT IGÅNG

Formatera microSD-kortet
Formatera microSD-kortet innan du börjar spela in så att din kamera kan 
läsa och spara till kortet Varning: Formatering raderar allt som redan 
finns på kortet.

Kontrollera att inspelningsknappen är i av-positionen. Öppna kamerans 
baksida, tryck på och håll ner formateringsknappen tills kameran piper 
(tre till fem sekunder). Indikatorlampan för microSD-kortet blinkar när 
kortet formateras och växlar till fast grönt ljus när formateringen är klar.

 Formatera inte 
microSD-kortet om 
batteriet inte är 
laddat. Ta inte  
heller ut batteriet 
medan microSD-
kortet formateras.

Din Contour+2 är kompatibel med:
+ SDSC (standardkapacitet) microSD-kort med lagringskapacitet upp  

till 2 GB.
+ SDHC (hög kapacitet) klass 4, 6 eller 10 microSD-kort med 

lagringskapacitet upp till 32 GB.
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SÄTT IGÅNG

Kamerastatus
Tryck ner och släpp statusknappen på baksidan av kameran för att aktivera 
laserlinjen och visa batteri-, minneskort- och GPS-status. Kameran stängs 
av automatiskt efter 15 sekunder eller om du trycker på statusknappen igen.

LED-lampa för 
batteristatus

Grönt: 50 % eller mer.
Gult: 20 till 50 %.
Rött: 20 % eller mer.
Blinkar rött: Batteriet är 
nästan helt urladdat 
Indikatorlampan är 
släckt: Batteriet är  
helt urladdat och  
måste laddas. 

LED-lampa för 
minnesstatus

Grönt: 50 % eller mer.
Gult: 20 till 50 %.
Rött: 20 % eller mer.
Blinkar rött och pipljud 
hörs: Kameran kan inte 
läsa microSD-kortet  
på grund av att det är 
fullt, fattas eller är 
inkorrekt formaterat. 

Indikatorlampa för  
GPS-status

Blinkar grönt: Söker 
satelliter
Fast grönt sken: GPS-
position är bestämd och 
data kan registreras  
på video
Indikatorlampan är 
släckt: GPS-systemet  
är avaktiverat.
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SÄTT IGÅNG

Inspelningstider beror på kvalitet, microSD-kortets kapacitet, ditt val av 
upplösning, hur mycket laddning batteriet har, samt temperaturen.

Ändra kamerainställningarna

1-2 väljare

1-2 väljaren på kamerans baksida ger dig möjlighet att spara två olika 
inställningar i din Contour+2 som du lätt kan växla mellan ute i fältet. 
De två inställningarna kan göras i Contour Storyteller eller via Contour 
Connect mobil-app på din Android- eller iOS-enhet

Kamerainställningar
Du kan justera bland andra följande kamerainställningar: Upplösning, bild 
per sekund, exponeringsgrad, skärpa, kontrast, ljudnivå, vitbalans, GPS-
kapacitet, och automatisk avstängning.
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SÄTT IGÅNG

Inspelning

+  Starta inspelning: För tillbaka inspelningsknappens lås så att den röda 
fyrkanten inte längre syns, för sedan inspelningsknappen framåt. Din 
kamera startar, piper en gång, och indikatorlampan för inspelningsstatus 
lyser rött, vilket indikerar att kameran nu spelar in en video. 

+  Stoppa inspelning: För tillbaka inspelningsknappen. Din kamera kommer 
att pipa två gånger och indikatorlampan för inspelningsstatus släcks, 
vilket indikerar att din kamera har avslutat inspelningen och är avstängd.

+  Inspelningsknappens lås: Den lilla knappen ovanpå 
inspelningsknappen fungerar som lås för att förhindra att du spelar in 
av misstag. För att kunna föra inspelningsknappen fram och tillbaka, 
skjut på låsknappen så att den röda fyrkanten inte längre syns. För att 
låsa inspelningsknappen igen, skjut tillbaka låsknappen så att den röda 
fyrkanten är synlig.

STOPPA STARTA
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SÄTT IGÅNG

När du fäster kameran på din hjälm eller dina skyddsglasögon kanske 
du upptäcker att du tittar neråt mer än du trodde. Det kan krävas några 
övningsvideor för att hitta rätt inriktning.

Montera din kamera
Använd din kreativitet när du filmar! Contour erbjuder ett stort utbud av 
fästen som tillåter dig att montera din kamera nästan var som helst, så 
var kreativ.

Kom ihåg att din Contour+2 har en vidvinkellins och objekt långt borta 
kommer att verka mindre på video.

Inriktning
Din Contour+2 har en laserinriktning som hjälper dig se till att 
horisonten är i rät linje i dina videor. Aktivera laserlinjen genom att trycka 
på statusknappen; placera din hand framför laserlinjen eller sikta den 
mot en plan yta någon meter framför dig och rotera linsen (up till 270°) 
tills laserlinjen är horisontell. 

Använd Contour Connect mobil-app för att förhandsgranska din film på din 
Android- eller iOS-enhet via Bluetooth.



1514 Contour+2 Användarhandbok 1514 Contour+2 Användarhandbok

SÄTT IGÅNG

Självhäftande fästen
Rengör och torka fästytan innan du applicerar ett självhäftande fäste. 
Vi rekommenderar att ytan rengörs med sprit och att fästet appliceras i 
rumstemperatur. Låt limmet torka i 24 timmar innan fästet används. 

Vattentätt hölje
+  Tryck till ordentligt för att placera kameran längst in i höljet och lås 

med lås spärren.
+  Tryck på statusknappen på höljets baksida för att aktivera kamerans 

statusknapp.
+  Starta och stoppa en inspelning med inspelningsknappen överst på 

kameran.
+  När du använder TRail-fästena låser du med säkerhetsspärren på 

samma sida som fästet för extra säkerhet.

Underhåll och förvaring av vattentätt hölje
Inspektera alltid gummitätningen för att se om den skadats innan du 
använder kameran. Håll gummitätningen smutsfri och använd inte vassa 
föremål för att ta bort gummitätningen. Förvara det vattentäta höljet med 
låset ospärrat för att undvika skada på gummitätningen, och förvara det 
aldrig i direkt solljus. Efter användning i saltvatten bör höljet sköljas 
genom att blötläggas i upp till en timme. 
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ANVÄND DIN GPS
Din Contour+2 har en inbyggd GPS-mottagare som fastställer din position, 
fart, och höjdläge för varje video.

Så här fungerar den 
Varje gång du trycker på statusknappen, Bluetooth-knappen, eller börjar 
spela in, aktiveras GPS-mottagaren automatiskt och börjar fastställa din 
positionsbestämning. När din Contour+2 har en positionsbestämning kan 
den börja registrera GPS-data.

Positionsbestämning
Att beräkna en position för första gången på en dag tar minst 40 sekunder, 
och kan ta längre tid under mindre optimala förhållanden. När dagens 
första position har fastställts är det lättare för din kamera att beräkna en 
ny position senare samma dag. 

Din Contour+2 kan spela in video även om GPS-systemet inte har 
beräknat en positionsbestämning. Men Inga data sparas dock förrän din 
Contour+2 har beräknat en positionsbestämning.
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ANVÄNDNING

När du trycker på statusknappen, aktiveras GPS-mottagaren under några 
minuter för att se till att GPS-data registreras innan du börjar spela in. 
Indikatorlampan för GPS-status växlar från blinkande till fast grönt ljus 
när en position bestämts. En blinkande grön indikatorlampa betyder att en 
position fortfarande håller på att fastställas.

Du kan även minska tiden det tar att fastställa en position genom att 
ansluta kameran till Contour Storyteller eller Contour Connect mobile app. 
En GPS Assist-fil kan då installeras på kameran. Filen innehåller aktuell 
data som kan hjälpa GPS-systemet att snabbare fastställa en position (ofta 
10 sekunder eller mindre). När GPS Assist-filen installerats är den giltig 
upp till 14 dagar. Därefter måste du ansluta till Contour Storyteller eller 
Contour Connect mobil-app igen för att hämta en ny GPS Assist-fil.

Om din Contour+2 har fastställt en position inom de senaste två till fyra 
timmarna, och ett laddat batteri har suttit i kameran under tiden, kan 
kameran vanligtvis fastställa en ny position inom några få sekunder efter 
det att man trycker på statusknappen eller för inspelningsknappen framåt. 
Om batteriet har tagits ut eller helt laddats ur, måste kameran börja om på 
nytt för att beräkna en ny position.
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ANVÄNDNING

SÅ HÄR FUNGERAR DIN GPS BÄST
Din Contour+2 beräknar snabbast en position ute under bar himmel. 
Följande faktorer kan förbättra kamerans förmåga att fastställa en position:
+  Var utomhus. GPS-mottagaren fungerar inte inomhus eller under tak.

+  Undvik höga byggnader, klippor eller objekt som blockerar sikten mot 
himlen eller horisonten.

+ Undvik naturliga dalar eller hög stadsbebyggelse där satellitsignalerna 
kan studsa omkring innan de når kameran.

+ Håll dig borta från stora lövverk.

+ Håll kameran stilla tills en positionsfastställning erhållits.

+ Se till att inspelningsknappen (där GPS-antennen sitter) inte är täckt av 
kläder, annan utrustning, eller användarens kropp.

+ Se till att inga andra enheter finns i närheten som ger ifrån sig 
elektroniska störningar som kan störa kamerans antenn.

+ Anslut kameran till Contour Storyteller eller Contour Connect mobil-
app så att den kan hämta en uppdaterad GPS Assist-fil.
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ANVÄNDNING

Felsökning av GPS-systemet
Under ideala förhållanden (se Positionsfastställning, s 14) kan din 
Contour+2 fastställa dagens första position inom 10 sekunder. Om din 
kamera inte har fastställt en position inom två minuter, följ de här stegen:
+ Anslut kameran till Contour Storyteller eller Contour Connect mobil-

app och installera den senaste GPS Assist-filen.

+ Ta ut din Contour+2 utomhus, under bar himmel.

+ Tryck på och släpp statusknappen

+ Indikatorlampan för GPS-status blinkar grönt och bör växla till fast 
grönt ljus inom 40 sekunder.
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ANVÄNDNING

YTTERLIGARE FUNKTIONER
Bluetooth
Du kan ansluta din Contour+2 till dina iOS- och Android-enheter via 
Bluetooth 2,1 + EDR, och ett Connect View-kort som redan är installerat 
i kameran. Med Bluetooth kan du förhandsgranska din bild, kontrollera 
kamerans status innan du börjar spela in, justera kamerans inställningar 
och sköta inspelning på distans. För ytterligare information om hur du kan 
använda din kamera med Bluetooth, gå till http://contour.com

Extern mikrofon
Förutom den interna mikrofonen har din Contour+2 ett 2,5 mm- uttag på 
kamerans undersida som kan användas till en extern mikrofon eller för att 
spela in audio från kommunikationssystem på flyg eller i fordon.

Eftersom många externa mikrofoner och kommunikationssystem använder 
3,5 mm uttag har vi inkluderat en liten adapterkabel med Contour+2 som 
konverterar från 3,5 mm till 2,5 mm.

Mikrofonuttaget finns under ett litet gummiskydd på kamerans 
undersida. Öppna skyddet och för in mikrofonkontakten eller adaptern. 
Förstärkningsnivån på den externa mikrofonen kan ställas in i Contour 
Storyteller eller genom att använda Contour Connect mobil-app.
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ANVÄNDNING

Du kan använda flera typer av mikrofoner med Contour+2 och olika 
mikrofoner fungerar bättre under olika förhållanden. Det finns ingen ström i 
det här uttaget Om du önskar använda en strömdriven mikrofon, måste den 
anslutas till en extern strömförsörjning.

Live streaming/Uppspelning
Din Contour+2 ger dig möjligheten att streama HD-video genom HDMI-
uttaget på kamerans baksida. Kameran kan härigenom anslutas till en 
mobil sändare eller annan HDMI-kapabel enhet och streama video från 
kameran i realtid.
+ Anslut en HDMI-kabel mellan kamerans HDMI-uttag och en 

videospelare eller sändare.
+ När man sätter igång kameran genom att trycka på statusknappen eller 

genom att föra inspelningsknappen framåt börjar video streama genom 
HDMI-uttaget. Videon fortsätter att streama så länge kameran spelar in. 

+ För att spela upp video, anslut en HDMI-kabel mellan kamerans 
HDMI-uttag och en HDMI-skärm. Använd statusknappen och 
inspelningsknappen eller Contour Connect mobil-app för att välja och 
spela upp filmer direkt från kameran.

+ För ytterligare information om hur du kan använda live streaming och 
uppspelningsfunktionen, gå till http:// help.contour.com 



2120 Contour+2 Användarhandbok

ANVÄNDNING

Ladda ner filer Direkt från kameran
Du kan använda Contour Storyteller för att ladda ner video från din 
kamera men det kan också göras manuellt, utan Contour Storyteller.
+ Anslut kameran till valfri PC eller Mac med medföljande USB-kabel.
+  Kameran kommer att identifieras som en flyttbar enhet.
+  Navigera till kameran på din dator.
+  Video- och bildfiler hittar du i katalogen \DCIM\100MEDIA Videofiler kan 

kopieras till din dator och sedan spelas upp med ett filmuppspelningsprogram 
som kan spela upp filer av typen .mov (dvs. QuickTime, Windows Media Player 
(endast Windows 7), Storyteller, eller VLC).

Kamerans skötsel
Din Contour+2 kräver inte mycket ytterligare underhåll, men det finns ett 
par saker du kan göra för att hålla din kamera i toppform.
+ Använd endast en fuktig, luddfri duk till att rengöra din kamera.
+ Förvara din kamera på en torr plats.
+ Låt inte smuts eller fukt komma in genom luckan på kamerans baksida.
+ Anslut din kamera till Contour Storyteller eller Contour Connect mobil-

app för tillgängliga uppdateringar.
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VARNINGAR OCH GARANTI

VARNINGAR OCH GARANTI
Den här viktiga produktinformationsguiden 
innehåller information om regelverk, säkerhet, 
hantering, kassering och återvinning, samt den 
1-åriga garantin för din Contour+2 kamera.
Varning: Om du inte följer de här 
säkerhetsinstruktionerna kan det resultera i 
brand, elchock, eller annan personskada eller 
materiell skada.

Batteri och hantering 
Litiumjonbatteriet kan utgöra en hälsofara om 
det inte hanteras korrekt. Ta inte isär, ta inte 
hål på eller krossa litiumjonbatteriet. Sänk 
inte ner batteriet i vatten och förvara batteriet 
på en sval, torr plats när det inte används. 
Använd inte eller lämna inte batteriet nära en 
värmekälla eller i direkt solljus. Din Contour+2 
har ett uppladdningsbart litiumjonbatteri på 3,7 
V, 1050 mAh. Använd inte andra batterier än de 
som är framställda särskilt för Contour+2 Om 
annat batteri används finns risk för brand eller 
explosion, samt är det möjligt att garantin lämnad 
av Contour, Inc. blir ogiltig. 

Laddning
Använd endast medföljande USB-kabel från 
Contour ansluten till en dator eller annan 
enhet med en USB-port med standarden 
USB 2.0 eller USB 1.1 för att ladda kameran, 
alternativt en vägg-, bil-, eller batteriladdare. 
Kasseringsinformation
Försök inte kassera din Contour+2 eller 
litiumjonbatteri genom att bränna dem. Släng 
batterier i enlighet med lokala lagar och regelverk.
Använda remmen: 
FÄST INTE KOPPLET PÅ KAMERAN NÄR 
KAMERAN SITTER PÅ HJÄLM ELLER 
SKYDDSGLASÖGON, NÄR KAMERAN SKA 
ANVÄNDS I STARK BLÅST ELLER I HÖGA 
HASTIGHETER, ELLER UNDER ANDRA 
FÖRHÅLLANDEN DÄR KAMERAN KAN 
ORSAKA SKADA ELLER ORSAKA SKADA 
OM DEN LOSSNAR FRÅN FÄSTET OCH 
HÅLLS KVAR AV KOPPLET. GENOM ATT 
FÄSTA KOPPLET PÅ KAMERAN AVSÄGER 
DU DIG ANSPRÅK RIKTADE MOT CONTOUR, 
INC. OCH FÖRETAGETS DOTTERBOLAG, 
AGENTER, ANSTÄLLDA, CHEFER OCH 
STYRELSEMEDLEMMAR, SOM UPPKOMMER 
UR ANVÄNDANDET AV KOPPLET.

Läs igenom all säkerhetsinformation samt 
användningsanvisningarna nedan före användning 
av kamern Contour+2 för att undvika personskada. 
Detaljerade användningsanvisningar och den senaste 
viktiga produktinformationen hittar du på:  
http://contour.com/support
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VARNINGAR OCH GARANTI

Följande villkor gäller avseende användning  
av enheten: 
+ Enheten får inte orsaka skadliga störningar
+ Enheten måste klara alla eventuella 

inkommande störningar, inklusive störningar 
som kan orsaka oönskad funktionalitet.

Varning! 
Ändringar eller modifieringar av den här enheten 
som inte uttryckligen godkänts av ansvarig 
myndighet kan medföra att användarens rätt att 
använda enheten upphör. Obs! Denna utrustning 
har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena 
för en Klass B digital enhet, i enlighet med avsnitt 
15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda 
att tillhandahålla tillräckligt skydd mot skadliga 
störningar i bebyggt område.

Den här utrustningen genererar, använder 
och kan utsätta radiostrålning och om den 
inte installeras och används i enlighet med 
anvisningarna kan den orsaka skadliga radio-
kommunikationsstörningar. Det finns ingen 
garanti att störningar inte kommer att inträffa 
i en viss installation. Om den här utrustningen 
orsakar skadliga störningar på radio- eller 
TV-mottagning, vilket kan fastställas genom 
att slå på eller av utrustningen, uppmanas 
användaren att försöka åtgärda störningen på 
något av följande sätt:
+  Rikta om eller placera antennen på annan plats.

+  Öka avståndet mellan utrustningen  
och mottagaren.

+  Anslut utrustningen till ett vägguttag i en 
annan krets än den som mottagaren är 
ansluten till.

+  Kontakta återförsäljaren eller en erfaren 
radio-/TV-tekniker för hjälp.

CE-symbolen på din Contour+2-
kamera indikerar att den uppfyller 
EMC-direktivet (elektromagnetiska 

kompatibilitetsdirektivet), samt 
begränsningarna och mätmetoderna för 
radiostörningskarakteristik enligt ITE.

Korrekt kassering av denna produkt
Denna märkning indikerar att produkten inte ska kastas med annat 
hushållsavfall i USA. För att förhindra eventuell skada på miljön eller 
människors hälsa orsakad av okontrollerad kassering av produkten ska 
den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja uthållig återanvändning 
av naturresurser. Använd korrekt returnerings- och insamlingssystem för 
att återlämna enheten, eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. 
De kan ta hand om produkten för säker miljömässig återvinning.

FCC-information
Contour+2 Kamera
Modell: 1700
Denna enhet uppfyller kraven 
i avsnitt 15 i FCC-regelverket.

Bluetooth information
FCC ID: QOQWT21A
IC ID: 5123A-BGTWT21N
ACN: 135 810 098
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Industry Canada
Denna klass B-enhet uppfyller alla krav som 
återfinns i det kanadensiska regelverket 
avseende utrustning som kan orsaka störningar. 
Cet appareil numerique de la classe B respecte 
toutes les exigences du Reglement sur le 
materiel broulleur du Canada.
Reparera eller modifiera
Försök aldrig reparera eller modifiera en 
Contour+2-kamera själv. Om Contour+2-kameran 
tas isär, inklusive borttagning av utvändiga 
skruvar, kan det orsaka skada som inte omfattas 
av garantin. Contour+2-kameran innehåller inga 
delar som kan bytas ut av användaren, förutom 
microSD-kortet och batteriet.
Anm. angående laser 
Contour+2 är en klass II laserenhet. 
Laserstrålning sänds ut från Contour+2 vid 
användning av lasern för inriktning. Var försiktig 
och titta inte direkt på laserstrålen eller peka den 
mot andra. 
RoHS
Contour+2-kameran uppfyller EU:s RoHS-direktiv 
2002/95/EC och liknande regelverk som kan 
införas i andra länder för försäljning inom EU.

CONTOUR, INC. GARANTI Contour, 
Inc. (“Tillverkaren”) garanterar den 
ursprungliga slutanvändaren (“Köparen”) 
att Contour+2-kameran (exklusive ett 
eventuellt tredjepartsprogram) och tillbehör 
(“Produkten”) under ett år (“Garantiperioden”) 
är fri från defekter avseende material och 
utförande, under förutsättning att enheten 
är korrekt installerad och används för avsett 
syfte och i avsedd driftmiljö. Denna garanti 
gäller inte för en Produkt som har: (i) ändrats, 
reparerats eller modifierats, eller som (ii) 
skadats eller förstörts som resultat av olycka 
eller liknande händelse, eller som resultat av 
avsiktlig handling, vårdslöshet, ansvarslöshet 
eller underlåtenhet av någon part. I händelse 
av fel på Produkten ska den returneras till det 
ursprungliga inköpsstället, men endast efter 
att ha anvisats att göra detta av Tillverkaren. 
Köparen ska leverera Produkten till 
Tillverkaren och stå för leveranskostnaden, och 
Tillverkaren ska stå för kostnaden för leverans 
av Produkten tillbaka till Köparen efter 
reparation under denna begränsade garanti. 
Köparens enda rättighet och Tillverkarens 
enda skyldighet under denna garanti är att 
Tillverkaren kan välja mellan att reparera 
Produkten eller återbetala inköpspriset minus 
eventuella rabatter. Tillverkarens garanti 
omfattar inte förlust av data (inklusive data 
som lagras på Produkten som returneras 
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till Tillverkaren för reparation), och är inte 
ansvarsskyldig för sådan förlust. Köparen 
är ensamt ansvarsskyldig, och friar därmed 
Tillverkaren från all ansvarsskyldighet avseende 
olyckshändelse, skada, dödsfall, förlust, olaglig 
aktivitet, eller andra krav som kan uppkomma 
som resultat av eller under användning av 
Produkten, oavsett om sådan användning har 
kunnat förutses av Tillverkaren.

ALLA EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA 
GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER 
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE GÄLLER 
ENDAST UNDER GARANTIPERIODEN FÖR SÅDAN 
UNDERFÖRSTÅDD GARANTI. TILLVERKAREN 
FRISKRIVS FRÅN ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA 
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, 
FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER, 
INKLUSIVE EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD 
GARANTI AVSEENDE ICKE-ÖVERTRÄDELSE. 
Vissa domsagor tillåter inte begränsningar 
avseende giltighetsperioden för en underförstådd 
garanti, i vilket fall ovanstående begränsningar 
inte omfattar Köparen. Denna garanti ger 
Köparen specifika lagliga rättigheter, och Köparen 
kan även ha andra rättigheter beroende på 
dennes rättsliga hemvist.

Alla eventuella tredjepartsprogram som 
medföljer Produkten tillhandahålls ”I BEFINTLIGT 
SKICK”. Köparen accepterar hela risken avseende 
kvaliteten, prestandan, noggrannheten och 
effekten av sådan programvara, och i händelse 

av att denna visar sig vara defekt accepterar 
Köparen och inte Tillverkaren alla kostnader 
för alla nödvändiga reparationer eller service 
av aktuell programvara. 

SÅVIDA DET INTE STRIDER MOT AKTUELL 
LAGSTIFTNING, KAN TILLVERKAREN INTE 
HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR FÖRLUST 
AV DATA, INTÄKT ELLER VINST, ELLER FÖR 
SPECIELL, INDIREKT, RESULTERANDE, 
TILLFÄLLIG, STRAFFRELATERAD SKADA, 
OAVSETT HUR DEN UPPSTÅTT OCH OAVSETT 
PRINCIPEN OM ANSVARSSKYLDIGHET, SOM 
UPPKOMMIT SOM RESULTAT AV, ELLER 
ÄR RELATERAD TILL, ANVÄNDNING AV 
PRODUKTEN, ELLER I HÄNDELSE AV ATT 
PRODUKTEN INTE GÅR ATT ANVÄNDA, ÄVEN 
OM TILLVERKAREN HAR UPPMÄRKSAMMATS 
PÅ RISKEN FÖR SÅDAN SKADA. 
TILLVERKARENS ANSVARSSKYLDIGHET 
GÄLLANDE EKONOMISK ERSÄTTNING 
ÖVERSTIGER ALDRIG DET BELOPP SOM 
BETALATS AV KÖPAREN FÖR PRODUKTEN.

De ovan nämnda begränsningarna gäller även 
om en garanti eller kompensation utfärdad 
enligt det här avtalet inte uppnår sitt väsentliga 
syfte. Vissa jurisdiktioner tillåter inte 
uteslutningar eller begränsningar avseende 
tillfällig skada eller följdskada, i vilket fall 
ovanstående begränsningar eller uteslutningar 
inte omfattar Köparen. 
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Contours ansvarsfriskrivning Alla köpare, 
användare och eventuell annan eller andra 
parter som är inblandade i eller engagerade 
i användning av produkter från Contour, Inc. 
(”Contour”) godkänner följande:

+  Contour uppmanar inte till eller godtar 
högriskaktiviteter eller ovarsamma och/
eller riskfyllda aktiviteter vid användning av 
företagets produkter.

+  Contour är inte ansvarsskyldig för eventuell 
användning eller felaktig användning av 
produkter från Contour eller inspelad film som 
kan anses olaglig.

+  Contour är inte ansvarsskyldig för eventuell 
olaglig aktivitet som utförs under inspelning, 
försök till inspelning, eller redigering av film som 
spelats in med någon av företagets produkter.

+  Det primära syftet med alla produkter från 
Contour är att spela in sportaktiviteter som 
är lagliga enligt all lokal, statlig, federal och 
nationell lagstiftning.

Hands free-kameran från Contour och/eller 
tillhörande programvara, samt övriga produkter 
från Contour är skyddade av internationella avtal 
om upphovsrätt, och av olika patent, inklusive: 
Patent registrerade i USA: D616006 och D621435. 
Andra patent är registrerade eller har sökts i USA 
och i olika andra länder över hela världen. 

Besök contour.com för en lista över tillämpliga patent.

Alla häri nämnda varumärken och registrerade 
varumärken tillhör respektive patentinnehavare. 
Contour+2 är en produkt från Contour, Inc., i 
Seattle, Washington, USA.  
http://contour.com ©2012 Contour, Inc.  
Med ensamrätt
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VI FINNS HÄR FÖR ATT HJÄLPA TILL
Om din kamera eller något tillbehör är i behov av service, kontakta vårt 
tekniska support team för felsökning och för att få ett returnummer (RMA) 
om det skulle behövas. Du kan bli ombedd att visa ett inköpsbevis.

Var god skicka inte tillbaka någon produkt till Contour utan att först ha 
erhållit ett returnummer direkt från Contour. Contour kommer att reparera 
eller ersätta produkten, efter eget gottfinnande. 

E-postadress: support@contour.com

Webbplats: http://contour.com/support


