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HURTIGSTART 
1 Skyv dørlåsen til venstre slik at det røde ikonet ikke vises.
2 Skyv kameradøren opp for å åpne. 
3 Sett inn microSD-kortet.
4 Lukk kameradøren.
5  Skyv dørlåsen til høyre for å låse.
4 Skyv innspillingsglideren frem for å ta opp.  Trekk den tilbake for å 

stanse opptaket.
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I USB 
J Åpning for microSD-kort
K Kortformatknapp 
L Dørlåser
M Minnestatus
N Batteristatus

SDIAGRAMNØKKEL FOR KAMERA

A Innspillingsstatus  
B Glidebryter for innspilling
C   Lås for innspillingsbryter.
D Roterende linse
E Laserlinje 
F Mikrofon
G Statusknapp
H Tilbakestillingsknapp
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MONTERING
Last ned Contour Storyteller til din PC/Mac fra nettsiden til Contour. Lenken 

nedenfor hjelper deg til å stille inn kameraet, for å sørge for at det er regis-
trert, oppdater klokken på kameraet, og juster innstillingene til standardkon-
figurasjon.

http://www.contour.com/startROAM2

LADE BATTERIET
+ Skyv døren opp for å åpne.
+ Koble kameraet til en PC/Mac ved hjelp av medfølgende USB-kabel.
+ LED-lampen for batteristatus angir batteriets ladenivå. 
 Den vil skifte farge fra rød til grønn etter hvert som batteriet lades.
+ Opplading er fullført når LED-lampen for batteristatus blir grønn.  Dette kan 

ta opptil tre timer.

FORMATERING AV microSD-KORTET.
Formater microSD-kortet før opptak, slik at kameraet kan lese og skrive til det 

slik det skal.

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), slipp så formateringsknappen.  LED-lampen for mi-
croSD-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.

ContourROAM2 er kompatibelt med: 
+ SDSC (standardkapasitet) klasse 2 

microSD-kort med kapasitet opptil 
2GB.

+ SDHC (høy kapasitet) klasse 4, 6, 
eller 10 microSD-kort med kapa-
sitet opptil 32GB.

Kamerastatus
Ved å presse statusknappen vil:
+ Aktiver Laserlinjen i 15 sekunder.
+ Vis gjeldende batteri- og minnestatus. 

FEILTILSTANDER
+ LED-lampen for batteri lyser rød: batteriet er nesten tomt.
+ LED-lampen for minne blinker, og kontinuerlige pipelyder høres: mi-
croSD-kortet kan ikke brukes fordi kortet er fullt, mangler eller er uformattert.

KAMERAINNSTILLINGER
For å justere innstillingene på kameraet, last ned og installer Contour Story-
teller-appen på din PC/Mac. 
http://contour.com/software/storyteller

Når kameraet er tilkoblet en datamaskin, gå til verktøy > > Konfigurer kamera-
meny i Contour Storyteller.  

Her kan du endre:
Videomodus:
- 1080p video med 30 bilder i sekundet
- 960p video med 30 bilder i sekundet
- 720p video med 30 bilder i sekundet 
- 720p video med 60 bilder i sekundet 
 (standard) 

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 innspill-
ingsstatus 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 innspill-
ingsglideren 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.

Forsiktig: når du formatterer kortet, slettes hele innholdet.

LED-lampe for minnestatus
Grønn: 50 % eller mer
Gul: 20 til 50 % 
Rød: 20 % eller mindre

LED-lampe for batteristatus
Grønn: 50 % eller mer
Gul: 20 til 50 % 
Rød: 20 % eller mindre

Bildemodus:
- 5MP bilder hvert 1., 3., 5., 10., 

30., 60. sekund

Mikrofonens følsomhet:
- Lydnivå



4

MONTERING
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 ContourROAM2 har vidvinkellinse, og gjenstander som er langt unna 
vil se mindre ut enn du forventer på video.

Oppretting
Ditt ContourROAM2 har en laserlinje som hjelper deg med å sikre at horisont-
en er riktig justert i videoene dine.  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.

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.

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
Ditt ContourROAM2 er vanntett til en dybde på 1 meter (3 fot) uten bruk av et 
vanntett etui.  For å dykke dypere trenger du å bruke et vanntett etui.  Etuiet 
holder til en dybde på 60 meter (180 fot).

FORSIKTIGHETSADVARSLER OG GARANTI
Forsiktighetsadvarsler og garanti
Denne viktige produktinformasjonsveiledningen inneholder pålagt, sikkerhets-, 
håndterings-, avhendings- og resirkuleringsinformasjon, i tillegg til 1 års be-
grenset garanti på ContourROAM2-kameraet.

Les all sikkerhetsinformasjonen nedenfor, og alle bruksanvisninger før bruk av 
ContourROAM2-kamera for å unngå skade. 

Per evitare lesioni, legga attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza e le 
istruzioni per l’uso riportate di seguito prima di utilizzare la ContourROAM2. 

Batteriet og håndtering 
ContourROAM2 bruker et ikke-flyttbart, oppladvart lithium-ion-batteri, 3,7V, 

1350mAh. Batteriet kan utgjøre en fare dersom det behandles feil. Kameraet 
må ikke tas fra hverandre eller knuses. 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 Con-
tour-vegg, bil- eller batterilader.

Avhendingsinformasjon
ContourROAM2-kameraet må ikke kasseres over åpen ild. Avhende kameraet 
og det interne batteriet i samsvar med 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, KON-
SULENTER OG LEDELSE SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV SNOREN.

FCC-informasjon
ContourROAM2-kamera
Modell: 1800
Denne enheten overholder del 15 av FCC-regelverket.

Bruk er underlagt følgende to forutsetninger: 
 + denne enheten kan ikke føre til farlig interferens, og 
+ 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 uttrykke-
lig 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-regelver-
ket. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interfer-
ens 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 

Advarsel: Hvis du ikke følger disse sikkerhetsanvisningene risikerer du 
brann, elektrisk støt eller annen skade eller ødeleggelse.
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interferens på radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at interferens ikke 
vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig in-
terferens 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 ContourROAM2-kameraet indikerer at det over-
holder direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (ECM), og 
grenser og metoder for måling av radiointerferenskarakteristikker 
fra ITE.

Industry Canada  Denne enheten av klasse B overholder alle krav som frem-
stilles i Canadian Interfernce-Causing Equipment Regulations. 

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

Reparasjon og modifisering Forsøk aldri å reparere eller modifisere et Con-
tourROAM2-kamera på egenhånd.  Demontering av ContourROAM2-kameraet, 
inkludert fjerning av eksterne skruer, kan føre til skade som ikke dekkes av 
garantien. ContourROAM2-kameraet inneholder ingen deler som kan skiftes ut 
av brukeren, med unntak av microSD-kortet. 

RoHS  ContourROAM2-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”) garanter-
er ovenfor den opprinnelige sluttbrukeren (“kjøperen”) at i det 1. året (“garan-
tiperioden”), vil ContourROAM2-kameraet (med unntak av eventuell program-
vare fra tredjeparter) og tilbehør (“produktet”) ikke ha 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 han-
dlinger 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 produk-
tet når det returneres til produsenten 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 FREM-
STÅR”. Kjøperen påtar seg det fulle ansvar når det gjelder kvalitet, ytelse, 
nøyaktighet og effekt av programvaren, og dersom det blir defekt er det kjøpe-
ren, ikke produsenten som påtar seg den fulle kostnaden av eventuell nødven-
dig 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 INDIREK-
TE TILFELDIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, UANSETT HVA SOM FORÅR-
SAKET 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 PRODUK-
TET FOR.

Foregående begrensninger gjelder selv om eventuelle garantier eller rettsmid-
ler 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.

Contour ansvarsfraskrivelse  Alle kjøpere, brukere, og alle parter som er in-
volvert 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-pro-
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dukter 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 Con-
tour-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. ContourROAM2 er et produkt fra 
Contour, Inc. i Seattle, Washington. http://contour.com ©2012 Contour, Inc. Alle 
rettigheter forbeholdes.

VI ER HER FOR Å HJELPE
Hvis du behøver vedlikehold på kamera eller utstyr, bør du kontakte vårt tekni-
ske supportteam for feilsøking eller 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 au-
torisasjon for retur av salg direkte fra Contour.  Contour vil, for eget forgodtbe-
finnende, erstatte eller reparere produktet.  

E-post: support@contour.com
Nettsted: http://contour.com

BRUKSANVISNING


