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HURTIG START  

1 Skub dæksellåsen til venstre, indtil det røde ikon 
ikke længere kan ses.

2 Skub dækslet til side for at åbne. 

3 Sæt microSD-kortet i.

4 Luk dækslet.

5  Skub dæksellåsen til højre for at låse den.

4 Skub Optag-skydeknappen frem for at optage.  
Skub den tilbage for at stoppe med at optage.
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H Nulstillingsknap
I USB 
J microSD-kortplads
K Kortformateringsknap 
L Dæksellås
M Hukommelsesstatus

N Batteristatus

KAMERADIAGRAMNØGLE
A Optagelsesstatus  
B Optage-skydeknap
C  Optag-skydeknap Lås
D Drejeligt objektiv
E Laserlinje 
F Mikrofon
G Statusknap
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OPSÆTNING

Hent Contour Storyteller ned til din PC/Mac på Contours hjemmeside. Neden-
stående link vil hjælpe dig med at indstallere dit kamera for at sikre, at det er 
registreret, sikre at dit kamera har de seneste GPS Assist-filer, opdatere uret 
på dit kamera, og få indstillingerne tilpasset din egen brugerdefinerede konfig-
uration.
           http://www.contour.com/startROAM2

OPLADNING AF BATTERIET
+ Skub dækslet til side for at åbne.
+ Tilslut kameraet til en PC/Mac ved hjælp af det medfølgende USB-kabel for 

at oplade kameraet.
+ Lysdioden for batteristatus angiver ladeniveauet af batteriet. 
 Den vil ændre farve fra rød til gul, og til grøn i takt med at batteriet op-

lades.
+ Opladningen er helt færdig, når lysdioden for batteristatus lyser grønt.  

Dette kan tage op til tre timer.

FORMATERER microSD-KORTET
Formater microSD-kortet forud for optagelse, så dit kamera er i stand til kor-
rekt at læse og skrive til det.
Advarsel: Formatering af kortet vil slette alt på det.

Kontroller, at Optage-skydeknap er i off-position.  Åbn bagsiden af dit kamera, 
tryk på og hold Formatknappen nede, indtil kameraet bipper (tre til fem 
sekunder), og slip derefter Formatknappen.  MicroSD-kort-lysdioden blinker 
mens kortet formateres og vil derefter lyse konstant grønt, når formateringen 
er færdig.

Forsøg ikke at formatere microSD-kortet, hvis batteriet ikke er opladet.

ContourROAM2 er kompatibelt med: 
+ SDSC (standardkapacitet) klasse 2 
microSD Kort med en kapacitet på op 
til 2 GB.
+ microSD-kort af typen SDHC (høj 
kapacitet) klasse 4, 6 eller 10 op til 
maks. 32 GB.

Kamerastatus
Hvis du trykker på statusknappen:
+ Aktiverer laserlinjen i 15 sekunder.
+ Viser den aktuelle batteri- og hukommelsesstatus. 

FEJLSITUATIONER
+ Batterilysdioden blinker rødt: Batteriet er næsten helt afladet.
+ Hukommelseslysdioden blinker, og der lyder kontinuerlige bip: Der er ikke 
adgang til microSD-kortet, enten fordi kortet er fuldt, mangler eller ikke er 

formateret ordentligt.

KAMERAINDSTILLINGER
For at tilpasse indstillingerne på dit kamera, skal du hente og installere Con-
tour Storyteller-applikationen på din PC/Mac. 
 http://contour.com/software/storyteller

Når kameraet er sluttet til din computer, skal du gå til menuen Værktø-
jer>>Kameraopsætning i Contour Storyteller.  

Her kan du tilpasse:
Video Mode (Videotilstand):
- Video i 1080p med 30 billeder pr. sekund
- Video i 960p med 30 billeder pr. sekund
- Video i 720p med 30 billeder pr. sekund 
- Video i 720p med 60 billeder pr. sekund (stan-
dard) 

OPTAGER
+ Start optagelse: Flyt Optag-skydeknappens lås, så 

den røde firkant ikke vises, og skub derefter Optag-
skydeknappen fremad.  Dit kamera vil tænde, bippe en 
enkelt gang, og Optagestatus- lysdioden vil lyse rødt, 
hvilket indikerer, at kameraet nu optager en video. 

+ Stop optagelse: Skub Optag-skydeknappen tilbage.  Dit 
kamera vil bippe to gange, og Optagestatus-lysdioden 
vil slukkes, hvilket indikerer, at kameraet ikke længere 
optager og er slukket.

+ Optag-skydeknaplås: Den lille kontakt oven på 
Optag-skydeknappen anvendes for at undgå at Optag-
skydeknappen tænder eller slukker.  Du kan flytte 
Optag-skydeknappen frem eller tilbage, eller flytte 
Optag-skydeknappen så den røde firkant ikke vises. For 
at forhindre at Optag-skydeknappen enten tænder eller 
slukker, skal du sørge for at Optag-skydeknappen er i en 
position så den røde firkant er synlig.

Caution: formatting the card will erase everything on it

Lysdiode for hukommelsesstatus
Grøn: 50% eller mere
Gul: 20-50% 
Rød: 20% eller mindre

Lysdiode for batteristatus
Grøn: 50% eller mere
Gul: 20-50% 
Rød: 20% eller mindre

Photo Mode (Billedtilstand):
- 5 MP-billeder for hver 1, 3, 5, 
10, 30, 60 sekunder

Microphone Sensitivity 
(Mikrofonfølsomhed): - Lyd-
niveau
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MONTERING
Det bedste billede afhænger kun af din kreativitet.  Contour tilbyder et bredt 
udvalg af beslag, der lader dig sætte kameraet op næsten overalt, så vær 
kreativ.
Husk, at dit ContourROAM2 har et vidvinkelobjektiv, og objekter, der er langt 
væk, vil virke mindre, end du forventer i dine videoer.

Justering
Din ContourROAM2 har en Laserlinje som hjælper dig med at holde videoop-
tagelserne i en lige horisontal linje.  Hvis du vil bruge den, skal du aktivere 
laserlinjen ved at trykke på Status-knappen, placere din hånd foran laserlinjen 
eller sigte den på en flad overflade et par meter foran dig og dreje linsen (op til 
270°), indtil laserlinjen er vandret.

Ved montering af kameraet på din hjelm eller briller, kan du opdage, at du 
kigger ned mere, end du troede.  Det kan tage et par prøvevideoer at finde den 
rigtige tilpasning.

Selvklæbende beslag
Rens og tør monteringsfladen før du anvender et selvklæbende beslag. Vi 
foreslår rengøring af overfladen med en lille mængde alkohol og påsætning af 
beslaget ved stuetemperatur. Lade klæbemidlet hærde i 24 timer før brug. 

VANDTÆT
Din ContourROAM2 er vandtæt ned til 1 meters dybde uden brug af et dykkere-
tui.  Skal du længere ned, er du nødt til at bruge et dykkeretui.  Dykkeretuiet 
holder tæt ned til 60 meters dybde.
FORHOLDSREGLER OG GARANTI
Forholdsregler og garanti
Denne vejledning med vigtig produktinformation indeholder oplysninger om 
regulatoriske anliggender, sikkerhed, håndtering, bortskaffelse og genanven-
delse, samt om den 1-års begrænsede garanti på dit ContourROAM2 kamera.
Læs alle sikkerhedsoplysningerne nedenfor og brugsanvisningerne inden brug 

af ContourROAM2-kameraet for at undgå skader. 

Advarsel: Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke følges, kan det medføre brand, 
elektrisk stød eller anden person- eller materielskade.

Batteri og håndtering 
ContourROAM2 anvender et genopladeligt litium-ion-batteri på 3,7 V og 1350 
mAh, som ikke kan tages ud eller udskiftes. Batteriet kan udgøre en fare, hvis 

det ikke behandles korrekt. Kameraet må ikke skilles ad eller knuses. Ved 
opladning må der kun bruges et Contour USB-kabel med en USB-højhas-
tighedsport på en computer eller en anden enhed, der er kompatibel med USB 
2.0- eller 1.1-standarden, eller en Contour væg-, bil- eller batterioplader.

Information om bortskaffelse
ContourROAM2-kameraet må ikke bortskaffes i en brand. Bortskaffelse af 
kameraet og det indre batteri skal ske i overensstemmelse med lokale love og 
bestemmelser.

Brug af snor: SÆT IKKE SNOREN PÅ KAMERAET NÅR DETTE ER MONTERET 
PÅ EN HJELM ELLER BRILLER, HVIS KAMERAET SKAL BRUGES I STÆRK VIND 
ELLER VED HØJE HASTIGHEDER, ELLER UNDER ANDRE OMSTÆNDIGHEDER 
HVOR KAMERAET KAN MEDFØRE SKADER VED AT DET KAN LØSGØRE SIG 

FRA BESLAGET OG FORBLIVE BUNDET AF SNOREN. VED AT SÆTTE SNOREN 
PÅ KAMERAET ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED AT DU IKKE KAN GØRE 
KRAV GÆLDENDE OVERFOR CONTOUR, INC. ELLER NOGLE AF VORE SA-
MARBEJDSPARTNERE, AGENTER, MEDARBEJDERE, LEDELSE ELLER DIREK-
TØRER, DER STAMMER FRA BRUGEN AF SNOREN.

FCC-information
ContourROAM2-kamera
Model: 1800
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne.

Betjening er underlagt følgende to betingelser: 
 + Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens 
+ Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, 
herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktionsmåder.

Advarsel: Ændringer eller modifikationer af denne enhed, der ikke 
udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af disse 
regler, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Bemærk: Dette 
udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i klasse B 
i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet med henblik på 
at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. 

Read all safety information below and operating instructions before using 
ContourROAM2 camera to avoid injury. 
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Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – 
hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne 
– forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette 
garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt in-
stallation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med 
radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for 
udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at fjerne interferensen ved hjælp af 
en eller flere af følgende fremgangsmåder:
 + Drej modtagerantennen i en anden retning, eller flyt antennen. 
+ Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. 
+ Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtag-
eren er tilsluttet.
+ Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

CE-symbolet på ContourROAM2-kameraet angiver, at enheden overholder 
EMC-direktivet (om elektromagnetisk kompatibilitet) samt grænseværdier for 
og metoder til måling af egenskaber ved radiointerferens i informationsteknol-
ogisk udstyr.

Industry Canada  Denne enhed i klasse B overholder alle krav i de canadiske 
bestemmelser om interferensforårsagende udstyr. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel broulleur du Canada.

Reparation eller modifikation Forsøg aldrig selv at reparere eller modificere et 
ContourROAM2-kamera.  Hvis ContourROAM2-kameraet skilles ad, herunder 
hvis de ydre skruer fjernes, kan det forårsage skade, der ikke er dækket af 
garantien. ContourROAM2-kameraet indeholder ingen dele, som brugeren selv 
kan udskifte, bortset fra microSD-kortet. 

RoHS  ContourROAM2-kameraer overholder EU’s RoHS-direktiv 2002/95/EF 
(om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elek-
tronisk udstyr) og lignende bestemmelser, som kan være vedtaget i andre 
lande vedrørende salg i Europa.

CONTOUR, INC. BEGRÆNSET GARANTI Contour, Inc. (”producenten”) garant-
erer over for slutbruger (”køberen”), at ContourROAM2-kameraet (eksklusive 
software fra tredjepart) og tilbehøret (”produktet”) vil være fri for materiale- 
og fabrikationsfejl i 1 år (”garantiperioden”), når det installeres og bruges i 
overensstemmelse med det tilsigtede formål og i det tilsigtede driftsmiljø. 
Denne garanti dækker ikke produktet i tilfælde af: (i) ændringer, reparationer 
eller modifikationer eller (ii) beskadigelser eller ødelæggelser på grund af 
uheld eller lignende hændelser eller på grund af tilsigtede, hensynsløse eller 

uagtsomme handlinger eller udeladelser foretaget af nogen som helst per-
son. I tilfælde af fejl skal produktet returneres til det sted, hvor det oprindeligt 
er købt, eller til producenten, men kun hvis producenten har pålagt køberen 
dette. Køberen skal sende og afholde udgifterne til forsendelse af produk-
tet til producenten, og producenten skal afholde udgifterne til forsendelse af 
produktet tilbage til køberen, når servicearbejdet er udført i henhold til denne 
begrænsede garanti. Købers eneste misligholdelsesbeføjelse og producentens 
samlede hæftelse i henhold til denne garanti er, at producenten efter eget valg 
skal reparere eller erstatte produktet eller refundere købsprisen uden rabatter. 
Producenten garanterer ikke, at der ikke vil ske datatab (herunder data, der er 
lagret på produktet, når det returneres til producenten til service), og påtager 
sig intet ansvar for et sådant tab. Køberen påtager sig alt ansvar, og fritager 
som sådan producenten for ethvert ansvar, for uheld, personskader, materiel-
skader, dødsfald, tab, ulovlige aktiviteter eller andre forpligtelser, der kan op-
stå ved eller under brug af produktet, uanset om en sådan brug kan påregnes 
af producenten.

ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED 
TIL ET BESTEMT FORMÅL ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN GÆL-
DENDE UDTRYKKELIGE GARANTI. ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE ELLER UN-
DERFORSTÅEDE BETINGELSER, ERKLÆRINGER OG GARANTIER, HERUNDER 
ENHVER GARANTI OM, AT DER IKKE FORELIGGER EN KRÆNKELSE, FRASIG-
ES. Nogle retskredse tillader ikke begrænsninger af varigheden af en under-
forstået garanti, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for køber-
en. Denne garanti giver køberen bestemte juridiske rettigheder, og køberen 
kan også have andre rettigheder, som er forskellige for de enkelte retskredse.
 Al software fra tredjepart, som leveres med produktet, leveres ”SOM DET ER”. 
Køberen bærer den fulde risiko med hensyn til softwarens kvalitet, ydeevne, 
nøjagtighed og virkning, og såfremt den er fejlbehæftet, afholder køberen, ikke 
producenten, samtlige udgifter forbundet med al nødvendig servicering og 
reparation. I DET OMFANG, DET IKKE ER FORBUDT VED LOV, ER PRODUCENT-
EN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR TABTE DATA, TABT 
OMSÆTNING ELLER TABT FORTJENESTE ELLER FOR DOKUMENTEREDE 
TAB, INDIREKTE TAB, FØLGETAB, HÆNDELIGE TAB ELLER BODSLIGNENDE 
ERSTATNING, UANSET TABETS ÅRSAGER OG UANSET TEORIEN OM ER-
STATNINGSANSVAR, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBIN-
DELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE 
PRODUKTET, OGSÅ SELVOM PRODUCENTEN ER BLEVET INFORMERET OM 
MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB. PRODUCENTENS ERSTATNINGSANSVAR 
VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, SOM KØBER-
EN HAR BETALT FOR PRODUKTET.

Ovennævnte begrænsninger gælder, hvis en eventuel garanti eller afhjælpning 
i henhold til denne aftale mister sit egentlige formål. Nogle jurisdiktioner til-
lader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskad-
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er, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for 
køberen.

Ansvarsfraskrivelse fra Contour  Alle købere, brugere og enhver part, der er in-
volveret i brugen af produkter fra Contour, Inc. (”Contour”), accepterer følgen-
de: 

+ Contour går ikke ind for risikable, uovervejede og/eller farlige handlinger i 
forbindelse med brug af dets produkter. 

+ Contour er ikke ansvarlig for brug eller misbrug af Contour-produkter eller 
optagede videoer, som kan betragtes som ulovlige. 

+ Contour er ikke ansvarlig for ulovlige handlinger, der foretages under op-
tagelse af, forsøg på at optage eller redigering af videoer, der er taget med 
vores produkter. 

+ Hovedformålet med Contour-produkterne er at optage sportsaktiviteter, der  
 betragtes som lovlige i enhver lokal, delstatslig, føderal og landelovgivning.

Contour håndfrit kamera og/eller tilknyttet software og andre Contour-produk-
ter er beskyttet af ophavsret, internationale traktater og diverse patenter bl.a.: 
Amerikanske patenter: D616006 og D621435. Andre patenter er registreret 
eller afventer registrering i USA og i forskellige lande i verden. Besøg contour.
com for at se en liste over gældende patenter. 

Alle varemærker og registrerede varemærker, der er nævnt heri, tilhører de 
respektive ejere. ContourROAM2 er et produkt fra Contour, Inc. i Seattle, Wash-
ington. http://contour.com ©2012 Contour, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
VI STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE
Hvis service er påkrævet på dit kamera eller tilbehør, skal du kontakte vores 
tekniske support-team for fejlfinding eller for at få et RMA-nummer (Return 
Materials Authorization), hvis det er nødvendigt.  Du kan blive bedt om at frem-
vise et bevis for købet på dette tidspunkt.

Send venligst ikke noget produkt tilbage til Contour uden først at få et 
RMA-nummer eller Sales Return Authorization direkte fra Contour.  Contour 
vil, efter eget skøn, erstatte eller reparere produktet.  

E-mail: support@contour.com
Web: http://contour.com/support
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