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SISÄLLYSLUETTELO
PIKAOPAS

KAMERAN OSAT JA TOIMINNOT

KÄYTTÖVALMISTELUT

KÄYTTÄMINEN

VAROITUKSET JA TAKUU

OTA YHTEYTTÄ

PIKAOPAS  

1 Liu’uta kannen lukitus vasemmalle niin, että punainen kuvake ei näy.

2 Avaa kameran luukku työntämällä sitä ylöspäin. 

3 Aseta microSD-kortti paikoilleen.

4 Sulje kameran luukku.

5  Liu’uta kannen lukitus oikealle lukitaksesi sen kiinni.

4 Aloita tallennus työntämällä tallennuksen liukukosketinta eteenpäin.  
Pysäytä tallennus vetämällä liukukosketinta taaksepäin.
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H Nollauspainike
I USB 
J microSD-korttipaikka
K Kortin alustuspainike 
L Kannen lukitus
M Muistin tila
N Akun tila

KAMERAN KUVIEN SELITTEET
A Tallennustila  
B Tallennuksen liukukosketin
C   Tallennuksen liukukoskettimen lukko
D Kääntyvä objektiivi
E Lasersäde 
F Mikrofoni
G Tilapainike
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KÄYTTÖVALMISTELUT
Lataa Contour Storyteller PC-/Mac-koneellesi Contour-sivustolta Alla olevan 
linkin avulla voit valmistella kamerasi käyttöä varten, varmistaa, että kamerasi 
on rekisteröity sekä päivittää kameran kellonajan ja määrittää asetukset oman 
kokoonpanosi mukaisiksi.

           http://www.contour.com/startROAM2

CHARGING THE BATTERY
 + Avaa luukku työntämällä sitä ylöspäin.
 + Liitä kamera PC- tai Mac-tietokoneeseen kameran mukana toimitetta 

 valla USB-kaapelilla.
 + Akun tilan LED-merkkivalo ilmaisee akun varauksen tason. 
  Väri vaihtuu latauksen edetessä punaisesta vihreäksi.
 + Akku on täynnä, kun akun tilan LED-valo vaihtuu vihreäksi.  Lataus voi  

 kestää jopa kolme tuntia.

MicroSD-KORTIN ALUSTAMINEN
Alusta microSD-kortti ennen tallentamisen aloittamista, jotta kamera pystyy 
lukemaan korttia ja tallentamaan kortille tietoja.

Tarkista, että tallennuksen liukukosketin on Off-asennossa.  Avaa kamer-
an takaosan luukku ja pidä Format-painiketta pohjassa (3–5 sekunnin ajan), 
kunnes kamera antaa äänimerkin, ja päästä sitten Format-painike pois pohjas-
ta.  MicroSD-kortin LED-merkkivalo vilkkuu kortin alustamisen ajan. Kun 
alustaminen on suoritettu, merkkivalo palaa vihreänä.

ContourROAM2 on yhteensopiva seuraavien muistikorttien kanssa: 
+ SDSC (standard capacity) -standardin luokan 2 microSD-kortit 2 Gt asti.
+ SDHC (high capacity) -standardin Class 4-, Class 6- tai Class 10 -luokan 
 microSD-kortit 32 Gt asti.

Kameran tila
Kun painat tilapainiketta:

+ Lasersäde aktivoituu 
 15 sekunniksi.
+ Laite näyttää akun ja 
 muistin tilan. 

VIRHETILANTEET
+ Akun LED-valo vilkkuu punaisena: akku on lähes tyhjä.
+ Muistin LED-valo vilkkuu ja kamera piippaa toistuvasti: microSD-kortti ei 

ole käytettävissä, koska kortti on täynnä, sitä ei ole asetettu laitteeseen tai 
sitä ei ole alustettu oikein.

KAMERAN ASETUKSET
Määritä kameran asetukset lataamalla ja asentamalla Contour Storyteller 
-sovellus PC-/Mac-tietokoneelle. 
 http://contour.com/software/storyteller

Kun kamera on liitetty tietokoneeseen, siirry Työkalut >> Määritä kamera -va-
likkoon Contour Storyteller -sovelluksessa.    

Tässä kohdassa voit muuttaa:
Videokuvaustilaa:
- 1080p, 30 kuvaa sekunnissa
- 960p, 30 kuvaa sekunnissa
- 720p, 30 kuvaa sekunnissa 
- 720p, 60 kuvaa sekunnissa (oletus)

TALLENNUS
+  Tallennuksen käynnistäminen: Siirrä tallennuksen liukukoskettimen lukkoa 

niin, ettei punainen neliö näy ja liu’uta sen jälkeen liukukosketinta eteenpäin.  
Kamera käynnistyy ja piippaa kerran. Tallennuksen LED-merkkivalo muuttuu 
punaiseksi sen merkiksi, että kamera tallentaa parhaillaan videota. 

+  Tallennuksen pysäyttäminen: Liu’uta liukukosketinta taaksepäin.  Kamera 
piippaa kaksi kertaa ja tallennuksen LED-merkkivalo sammuu sen merkiksi, 
että tallennus on pysähtynyt ja kameran virta on katkaistu.

+  Tallennuksen liukukoskettimen lukko: Tallennuksen liukukoskettimen 
ylälaidassa oleva pieni kytkin estää liukukoskettimen tahattoman liikuttelun.  
Kun haluat liu’uttaa kosketinta eteen- tai taaksepäin, siirrä tallennuksen li-
ukukoskettimen lukkoa niin, ettei punainen neliö näy. Kun haluat estää, ettei 
tallennuksen liukukosketin siirry vahingossa tallennus- tai Off-asentoon, 
siirrä lukkoa niin, että punainen neliö on näkyvissä.

Varoitus: kortin alustaminen poistaa kaikki kortilla olevat tiedot.

MUISTIN TILAN LED-VALO
Vihreä: vähintään 50 %
Keltainen: 20–50 % 
Punainen: enintään 20 %

AKUN TILAN LED-VALO
Vihreä: vähintään 50 %
Keltainen: 20–50 % 
Punainen: enintään 20 %

Valokuvatila:
- 5 megapikselin kuva 1, 3, 5, 10, 

30, 60 sekunnin välein

Mikrofonin herkkyys:
- Äänen taso
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KIINNITYS
Parhaan kuvan onnistuminen on kiinni vain omasta mielikuvituksestasi.  
Contourin valikoimasta löytyy useita erilaisia kiinnitysjärjestelmiä, joilla saat 
kiinnitettyä kameran lähes mihin tahansa, joten käytä mielikuvitustasi.
Muista, että ContourROAM2-kamerassa on laajakulmaobjektiivi, joten kaukana 
olevat kohteet näyttävät videolla oletettua pienemmiltä.

Kohdistus
ContourROAM2 on varustettu lasersäteellä, joka auttaa kohdistamaan hori-
sontin oikein videoissasi.  Jos haluat käyttää toimintoa, ota lasersäde käyttöön 
tilapainiketta painamalla. Aseta kätesi lasersäteen eteen tai osoita lasersäde 
tasaiselle, noin metrin päässä olevalle pinnalle ja pyöritä objektiivia (jopa 270°), 
kunnes lasersäde on horisontin mukaisesti.

Kun kiinnität kameran kypärään tai laseihin, saatat huomata, että katsot ala-
späin useammin kuin luulet.  Oikean kohdistuksen oppiminen saattaa vaatia 
muutamia harjoitusvideoita.

Liimattavat kiinnitykset
Puhdista ja kuivaa kiinnityspinta ennen liimattavan kiinnityksen paikoilleen 
asettamista. Pinta kannattaa puhdistaa pienellä määrällä etanolia, ja kiinnitys 
kannattaa asettaa paikoilleen huoneenlämmössä. Anna liiman kuivua 24 tuntia 
ennen käyttöä. 

VEDENPITÄVÄ
ContourROAM2 on vedenpitävä 1 metriin (3 jalkaan) asti ilman vedenpitävää 
koteloa.  Tarvitset vedenpitävän kotelon mennäksesi syvemmälle.  Koteloa 
voidaan käyttää 60 metrin syvyyteen asti (180 jalkaa).

VAROITUKSET JA TAKUU
Varoitukset ja takuu
Tämä tärkeä tuoteseloste sisältää määräyksiin, turvallisuuteen, tuotteen 
käsittelyyn, tuotteen hävittämiseen ja tuotteen kierrättämiseen liittyviä tietoja 
sekä tietoja ContourROAM2-kamerasi yhden (1) vuoden rajoitetusta takuusta.

Lue kaikki alla olevat turvallisuustiedot ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen 
ContourROAM2-kameran käytön aloittamista. Näin vältyt turhilta loukkaan-
tumisilta. 

Varoitus: Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalon, säh-
köiskun tai muun vamman tai vahingon.

Akku ja laitteen käsittely 
ContourROAM2-kamerassa on kiinteä ladattava 3,7 V:n litium-ioniakku, jota ei 
voi vaihtaa. Akun kapasiteetti on 1350 mAh. Akku voi aiheuttaa vaaratilanteen, 
mikäli sitä käsitellään väärin. Älä pura tai murskaa kameraa. Lataa kamera 
kytkemällä se aina Contourin USB-kaapelilla joko tietokoneen tai jonkin muun 
USB 2.0- tai USB 1.1 -standardin mukaisen laitteen USB-porttiin tai Contourin 
verkkovirta- tai autolaturiin.

Laitteen hävittäminen
Älä hävitä ContourROAM2-kameraa polttamalla sitä. Hävitä kamera ja sen 
sisäänrakennettu akku paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Remmin käyttäminen: ÄLÄ KIINNITÄ REMMIÄ KAMERAAN KUN KAMERA 
KIINNITETÄÄN KYPÄRÄÄN TAI SUOJALASEIHIN, KUN KAMERAA KÄYTETÄÄN 
KOVASSA TUULESSA TAI KORKEILLA NOPEUKSIA, TAI MISSÄ TAHANSA MUIS-
SA OLOSUHTEISSA, JOSSA KAMERA VOISI AIHEUTTAA LOUKKAANTUMISIA 
TAI VAHINKOA, JOS KAMERA IRTOAA KIINNIKKEESTÄ JA PYSYY KYTKETTYNÄ 
REMMIIN. KIINNITTÄMÄLLÄ REMMIN KAMERAAN, SUOSTUT LUOPUMAAN 
KAIKISTA VAATEISTA CONTOUR, INC.-YHTIÖTÄ JA KAIKKIA SEN TYTÄRY-
HTIÖITÄ, EDUSTAJIA, TYÖNTEKIJÖITÄ, VIRKAILIJOITA TAI JOHTAJIA KOHTAAN 
LIITTYEN REMMIN KÄYTTÖÖN.

FCC-tiedot
ContourROAM2-kamera
Malli: 1800
Tämä laite on FCC-säännösten osan 15 määräysten mukainen.

Laitteen toiminnan tulee täyttää seuraavat kaksi ehtoa: 
+ Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja 
+ Laitteen tulee kestää siihen kohdistuva häiriö, vaikka se aiheuttaisikin väärää 

toimintaa.

Varoitus: Käyttäjä voi menettää tuotteen käyttöoikeuden, mikäli tuotteeseen 
tehdään muutoksia, joita tuotteen toimivuudesta ja yhteensopivuudesta vasta-
ava taho ei ole erikseen hyväksynyt. Huom: Tämä laite on testattu ja se täyttää 
B-luokan digitaalisille laitteille asetetut FCC-säännösten osan 15 määräykset. 
Nämä raja-arvot antavat riittävän häiriösuojan asuinrakennuksiin tehtävissä 
laiteasennuksissa. 

Read all safety information below and operating instructions before using 
ContourROAM2 camera to avoid injury. 
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Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja siten 
aiheuttaa haitallisia radiohäiriöitä, mikäli sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden 
mukaan. Ei voida kuitenkaan taata, etteikö yksittäisissä asennustapauksissa 
saata ilmetä häiriöitä. Jos tämä laite häiritsee radio- tai TV-vastaanottoa, mikä 
voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja pois päältä, käyttäjä voi yrittää korjata 
häiriöt yhdellä tai useammalla alla esitetyllä tavalla.
 + Suuntaa antenni uudelleen tai muuta sen paikkaa. 
+ Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta. 
+ Kytke laite pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin pistorasia, johon 
vastaanotin on kytketty.
+ Pyydä apua laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai televisiohuoltajalta.

ContourROAM2-kamerassa oleva CE-merkintä ilmoittaa, että 
laite täyttää sekä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan 
EMC-direktiivin että Tietotekniikan laitteet – Radiohäiriöt – Raja-ar-
vot ja mittausmenetelmät -standardin määräykset.

Industry Canada  Tämä B-luokan laite täyttää kaikki Canadian Interfer-
ence-Causing Equipment -määräysten vaatimukset. 

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

Korjausten ja muutosten tekeminen Älä koskaan yritä itse korjata Contour-
ROAM2-kameraa tai tehdä siihen muutoksia.  ContourROAM2-kameran pur-
kaminen, tai ulkoisten ruuvien irrottaminen, voi aiheuttaa vaurion, jota takuu 
ei kata. ContourROAM2-kamerassa ei ole, microSD-korttia lukuun ottamatta, 
mitään käyttäjän vaihdettavissa olevia osia. 

RoHS  ContourROAM2-kamerat täyttävät Euroopan unionin R0HS-direktiivin 
2002/95/EY sekä muut vastaavat säädökset, jotka ovat käytössä niissä Eu-
roopan maissa, joissa tuotetta myydään.

CONTOUR, INC. RAJOITETTU TAKUU Contour, Inc. (jäljempänä ”valmistaja”) 
takaa tuotteen alkuperäiselle loppukäyttäjälle (jäljempänä ”ostaja”), ettei 
ContourROAM2-kamerassa tai sen lisävarusteissa (jäljempänä yhteisesti ”tu-
ote”) (pois lukien kolmansien osapuolten ohjelmistot) ilmene 1 vuoden aikana 
mitään materiaaleista tai työnlaadusta aiheutuvia vikoja, mikäli tuote asen-
netaan oikein ja sitä käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti oikeissa käyttöo-
losuhteissa. Tämä takuu ei koske mitään tuotetta, (i) jota on muutettu, korjattu 
tai muunneltu, tai (ii) joka on vaurioitunut tai rikkoutunut onnettomuuden, 
onnettomuutta vastaavan tapahtuman tai minkä tahansa osapuolen suoritta-
man tahallisen, piittaamattoman tai huolimattoman toimenpiteen tai laimin-
lyönnin seurauksena. Mikäli tuotteessa ilmenee vika, tuote tulee palauttaa 
alkuperäiseen ostopaikkaan tai tuotteen valmistajalle, mutta kuitenkin vasta 

valmistajan kehotuksesta. Ostaja toimittaa tuotteen valmistajalle ja vastaa siitä 
aiheutuneista toimituskuluista. Valmistaja vastaa puolestaan tuotteen Ostajalle 
palauttamisesta aiheutuvista toimituskuluista, kun valmistaja lähettää tuotteen 
takaisin rajoitetun takuun piiriin kuuluvan korjauksen jälkeen. Tämän takuun 
mukaisesti ostajan ainoa laillinen vaatimus ja valmistajan ainoa vastuu on, 
että valmistajan tulee, harkintansa mukaan, joko korjata tai vaihtaa tuote tai 
hyvittää tuotteen ostohinta mahdollisine alennuksineen. Valmistaja ei takaa, 
ettei tuotteesta voi hävitä tietoja (esimerkiksi valmistajalle huoltoon lähetety-
ssä tuotteessa olevat tiedot) eikä ota mitään vastuuta edellä mainitusta tietojen 
häviämisestä. Ostaja ottaa täyden vastuun ja vapauttaa samalla valmistajan 
kaikista vastuista, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, loukkaantumisista, 
kuolemantapauksista, tappioista tai luvattomista toimenpiteistä. Lisäksi ostaja 
sitoutuu olemaan nostamatta minkäänlaisia korvausvaatimuksia, jotka liittyvät 
tuotteen käytön aikana tai seurauksena aiheutuneisiin vahinkoihin riippumatta 
siitä, onko valmistaja voinut ennakoida tällaisen käytön.

KAIKKI KONKLUDENTTISET, KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SOVELTUVUUTTA 
TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT 
OVAT VOIMASSA VAIN SOVELLETTAVAN TAKUUN VOIMASSAOLOAJAN. KAIKKI 
MUUT ILMAISTUT TAI KONKLUDENTTISET EHDOT, VAKUUTUKSET JA TAKUUT, 
MUKAAN LUKIEN TAKUU KAIKKI MAHDOLLISET OIKEUKSIEN LOUKKAAMAT-
TOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT SULJETAAN POIS. Jotkin lainkäyttöalueet 
eivät salli oletettujen takuiden voimassaolon rajoitusta, ja siksi tämä rajoitus 
ei välttämättä koske kaikkia ostajia. Tämän rajoitetun takuun nojalla ostajalle 
asiakkaalle myönnetään tietyt lailliset oikeudet, ja ostajalla voi olla myös lain-
käyttöalueittain vaihtelevia muita oikeuksia.
 Kaikki kolmansien osapuolten ohjelmistot tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. 
Ostaja ottaa kaiken vastuun edellä mainitun kaltaisen ohjelmiston laadusta, 
toiminnasta, tarkkuudesta ja seurauksista; ja mikäli ohjelmisto osoittau-
tuu virheelliseksi, ostaja (ei valmistaja) vastaa kaikista mahdollisen huollon 
tai korjauksen aiheuttamista kustannuksista. VALMISTAJA EI VASTAA LAIN 
SALLIMISSA RAJOISSA MISTÄÄN TIETOJEN, VOITTOJEN TAI TUOTTOJEN 
MENETYKSISTÄ, TAI MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI 
RANGAISTUKSEEN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, MITEN 
TAI MINKÄ TAHANSA VASTUUTA KOSKEVAN TEORIAN MUKAISESTI NE OVAT 
AIHEUTUNEET, MIKÄLI NE OVAT AIHEUTUNEET KOKONAAN TAI OSITTAIN 
TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA VALMISTA-
JA OLISI OLLUT TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDES-
TA. VALMISTAJAN KOKONAISKORVAUSVASTUU KAIKISTA VAHINGOISTA EI 
MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ OSTAJAN TUOTTEESTA MAKSAMAA KAUPPA-
SUMMAA.
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Edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa, vaikka jokin tämän sopimuksen 
mukainen takuu tai laillinen vaatimus ei toteudu tarkoitetulla tavalla. Jotkin 
lainkäyttöalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulke-
mista tai rajoittamista, minkä vuoksi tämä rajoitus tai poissulkeminen ei koske 
välttämättä kaikkia ostajia.

Contourin vastuuvapauslauseke  Kaikki ostajat, käyttäjät ja muut Contour, 
Inc:n (jäljempänä ”Contour”) tuotteiden käyttöön liittyvät tai osalliset osapuolet 
hyväksyvät seuraavat väittämät: 

+ Contour ei kannusta tai kehota käyttäjiä tekemään mitään riskialtista, ajat-
telematonta ja/tai vaarallista, kun he käyttävät Contourin tuotteita. 

+ Contour ei ole vastuussa Contourin tuotteiden käytöstä tai väärinkäytöstä tai 
mistään tuotteella kuvatusta laittomaksi katsotusta videosta. 

+ Contour ei ole vastuussa mistään lainvastaisista toimenpiteistä, joita käyttäjä 
on suorittanut tallennusta tehdessään tai yrittäessään tai muokatessaan Con-
tourin tuotteilla kuvattua videota. 

+ Contourin tuotteet on tarkoitettu ensisijaisesti paikallisten, alueellisten ja 
maakohtaisten lakien mukaan lailliseksi katsottavien urheilusuoritusten tall-
entamiseen.

Contour Hands-free -kamera ja/tai siihen liittyvät ohjelmistot ja muut Con-
tour-tuotteet on suojattu tekijänoikeuslaeilla, kansainvälisillä sopimuksilla ja 
useilla patenteilla, kuten: Patentit Yhdysvalloissa: D616006 ja D621435. Muut 
patentit on rekisteröity tai niiden käsittely on kesken Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa. Sovellettavien patenttien luettelo on nähtävissä osoitteessa contour.
com. 

Kaikki tässä mainitut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat niiden 
vastaavien omistajien omaisuutta. ContourROAM2 on Contour, Inc:n tuote. 
Contour, Inc:n päätoimipaikka on Seattlessa, Washingtonin osavaltiossa. http://
contour.com ©2012 Contour, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

AUTAMME SINUA MIELELLÄMME
Jos kamera tai lisävaruste vaatii huoltoa, ota yhteyttä tekniseen tukeen, josta 
saat vianmääritysohjeita tai takuupalautusvaltuutus- eli RMA-numeron.  Si-
nua voidaan pyytää esittämään laitteen ostotosite.

Älä palauta mitään tuotetta Contourille ennen kuin Contour on antanut sinulle 
RMA-numeron tai palautusluvan.  Contour vaihtaa tai korjaa tuotteen, täysin 
oman harkintansa mukaan.  

Sähköposti: support@contour.com
Internet: http://contour.com/support

KÄYTTÖOHJE


