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VATTENTÄT KAMERAHUS
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TILLBEHÖR
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KAMERAMONTERING

För att montera kameran på hjälmar, accessoarer och 
verktygets.
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HJÄLMMONTERING

STÅNGMONTERING



BÖRJAN

KAMERAÖVERSIKT

Grattis till din nya kamera! Med den här användar-
manual lära dig grunder av spela din viktigaste 
momenten.

För att starta kameran:
Tryck in Ström/Läges -knapp.

För att stänga av kameran:
Tryck in och hålla tryckt Ström/Läges -knapp.

Starta kameran och tryck på Ström/Läges -knappen 
cyklisk för att överse kameras lägen och inställningar. 
Kamerans olika inspelningslägen kommer i följande 
ordning:

Video Photo Burst Photo Time Lapse Settings



Video

Photo

Burst Photo

Time Lapse

Settings

Spela in viedo

Ta en bild

Ta flera bilder i snabb följd

Ta Time Lapse -sekvenser

Justera olika inställningar, 
upplösning, osv

INSTÄLLNINGAR

Tryck in Slutare/Val -knapp i Settings läge för att gå 
till inställningsmenyn. Tryck in Ström/Läges -knapp 
cyklisk för att överse menyn och tryck in Slutare/Val 
-knapp för att bekräfta önskad funktion. Eller använd 
Upp/Uppspelning -knapp eller Ned/Wi-Fi -knapp för 
att överse menyn.



Video resolution: 4K 10 fps, 2.7K 15 fps, 
1080p 60/30 fps, 720p 120/60 fps

MicroSD-kort 4K10 / 1080p60 1080p30 720p60

32 GB 120 min 240 min 320 min

16 GB 60 min 120 min 160 min

Looping video (ständig spela): 
Off / On (inte 4K & 2.7K)

Time Stamp (tid stämpel): 
Off / Date / Date&Time

Exposure (exponering): 
± 2.0 / ± 1.7 / ± 1.3 / ± 1.0 / ± 0.7 / ± 0.3 / 0

Photo Resolution (fotoupplösning): 
12 M / 8 M / 5 M / 2 M

Burst Photo (bildsekvens): 
3 bilder

Time Lapse (intervall): 
2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Continuous Lapse (ständig fotografering): 
Off / On

Power Frequency (frekvens): 
50 Hz / 60 Hz / Auto

Language (språk): 
Engelska / Traditionell Kinesiska / Italienska /  
Spanska / Portugisiska / Tyska / Holländska /  
Franska / Tjeckiska / Polska / Turkiska / Ryska /  
Japanska / Koreanska / Thailändska



VIDEOLÄGEN

Video

För att spela in video, kontrollera att kameran är i 
Videoläget. Om Videoikonen på din kameras LCD-
skräm inte syns, tryck in Ström/Läges -knapp cyklisk 
tills ikonen syns.

Date&Time (tid&datum): 
MM/DD/ÅÅ, DD/MM/ÅÅ, ÅÅ/MM/DD

Sound Indicator (ljudsignaler): 
Slutare On/Off, Start Up 1/2/3 None, Beep On/Off, 
Volume 0/1/2/3

Upside Down (stjälpa): 
On / Off

Screen Saver (skärmsläckare): 
Off / 1 min / 3 min / 5 min

Power Saver (energispar): 
Off / 1 min / 3 min / 5 min

Format (formatering): 
No / Yes

Reset (återställa): 
No / Yes

Version (version)



FOTOLÄGET

Photo

För att foton, kontrollera att kameran är i Fotoläget. 
Om Photoikonen på din kameras LCD-skräm inte syns, 
tryck in Ström/Läges -knapp cyklisk tills ikonen syns.

För att ta ett foto:
Tryck in Slutare/Val -knapp. Kameran ger ett slutarljud.

För att spela in video:
Tryck in Slutare/Val -knapp. Kameran kommer att 
pipa en gång och Inspelning indikatorlampa blinkar 
för att visa att inspelning pågår.

För att sluta spela in video:
Tryck in Slutare/Val -knapp. Inspelning indikator-
lampa slutar blinka och kameran kommer att pipa en 
gång för att indikera att inspelning har avslutats.

Kameran slutar automatiskt att spela in när batteriet 
har tagit slut. Din Video kommer att sparas innan  
kameran stängs av.



TIME LAPSE -LÄGET

Time Lapse

För att ta en time lapse -sekvens, kontrollera att 
Continuous Lapse (Settings) är ON och kameran är 
i Time Lapse -läget. Om Time Lapse ikonen på din 
kameras LCD-skräm inte syns, tryck in Ström/Läges 
-knapp cyklisk tills ikonen syns. I Time Lapse -läget tar 
din kamera en serie bilder med 2, 3 ,5, 10, 20, 30 eller 
60 sekunders intervall.

BILDSEKVENS LÄGET

Burst Photo

För att ta en bildsekvens, kontrollera att kameran är 
i Burst Photo -läget. Om Burst Photo ikonen på din 
kameras LCD-skräm inte syns, tryck in Ström/Läges 
-knapp cyklisk tills ikonen syns. I Burst Photo läget tar 
din kamera 3 foton per 1,5 sekunder.

För att ta en bildsekvens:
Tryck in Slutare/Val -knapp. Kameran ger ett slutarljud 
alltid när en bild är tagen.



UPPSPELNING / VISA FOTON

Visa foton och video.

Att gå till Playback-menyn:
1. Kontrollera att kameran är i Camera-läget.
2. Tryck in Upp/Uppspelning -knapp för att gå in i 

Playback-menyn.
3. Tryck in Ström/Läges -knapp cyklisk för att välja 

mellan Video eller Photo-läget.
4. Tryck in Slutare/Val -knapp för att välja mellan 

olika alternativa.
5. Använd Upp/Uppspelning -knapp eller Ned/

Wi-Fi -knapp för att överse bilder/videor.
6. Tryck in Slutare/Val -knapp för att spela upp 

video.
7. För att återgå Playback-menyn, tryck in Ström/

Läges -knapp.
8. För att ta bort en fil, tryck in Upp/Uppspelning 

-knapp 2 sekunder.

För att ta en Time Lapse -sekvens:
Tryck in Slutare/Val -knapp. Kamera börjar bildräkning 
och kameran ger ett slutarljud alltid när en bild är 
tagen. 



MINNE / MICROSD-KORTA

BATTERI

Kameran är kompatibel med microSD-, microSDHC- 
och microSDXC-minneskort med 32 GB & 64 GB 
kapacitet. MicroSD-kort måste vara Class 10 speed. 
Vi rekommenderar användandet av minneskort av 
bra kvalitet av välkända tillverkare för att undvika 
driftsstörningar.

Laddning av batteriet:

För att ladda batteriet:
1. Anslut kameran till en dator eller USB-ström-

försörjning.
2. Laddning indikatorlampa lyser medan bat-

teriet laddar.
3. Laddning indikatorlampa slocknar när bat-

teriet är fulladdat.

*Laddningstid 3,5 timmar



KAMERA APPLIKATION

Yhdistäminen Ez iCam App -sovellukseen  
(ei tue 4K & 2.7K)

Med Ez iCam App kan du nu styra din kamera på 
smarttelefon eller tablett. Full kontroll över kamera, live 
beskåda, uppspelning video / visa foto och dela ut 
utvald innehåll och andra funktioner.

1. Ladda hem Ez iCam App till smarttelefon eller 
tablett från Google Play eller Apple App Store.

2. Tryck in Ström/Läges -knapp för att starta 
kameran.

3. Kontrollera att kameran är i Camera läget.
4. Tryck in Ned/Wi-Fi -knapp för att aktivera Wi-Fi*
5. Välj en smarttelefon eller tablett WiFi meny 

gemenskap “ICAM-H9”, följt av serie tal.
6. Sätta ett lösenord “1234567890”.
7. Öppna Ez iCam App applikation på en smart-

telefon eller tablett.

* Håll ned Ned/Wi-Fi -knapp för att stänga av Wi-Fi-
anslutning.



Ez iCam App är kompatibel med följande smarttele-
foner och tabletter.

Apple iOS
•	 iPhone 5, 5S, 6 & 6 Plus (iOS 8)
•	 iPad Air & Mini (iOS 8)

Android
•	Android 4X Quad-core devices

iOS / Android App
Laddning

FÖRENLIGHET

*Kompatibilitet är enhetsspecifika. Innehåll uppspeln-
ing, delning och tillgång till kamerans minneskort är 
inte nödvändigtvis möjligt på alla apparater.


