Første gang du tar Fricam Start i Bruk
1.
2.
3.
4.

Sett i 8 stk AA 1,5V alkaliske batterier. Bruk nye batterier av samme type,
gjerne beregnet på elektronikk.
Formater og sett i et SD minnekort. Vi anbefaler str på 8 eller 16GB.
Sett hovedbryteren i SETUP, kameraet kommer til liv og man ser i skjermen
hva kameraet viser.
Fabrikkinnstilt språk er engelsk. For å endre gjør du følgende:

Kameraet er i setup, Trykk MENU.
Dette bildet vises.

Tryll piltast ned, til LANGUAGE. Og
trykk OK.

Dette bildet vises. Trykk piltast
ned, til Norsk, og trykk OK. Trykk
Meny for å komme tilbake..

Kameraet er nå satt opp med norsk språk og klart. For å starte kameraet, flytt hovedbryter fra SETUP til ON.
etter noen sekunder er det i gang.
Funksjoner:
Modus: Velg om kameraet skal ta bilder, video eller bilder etterfulgt av video, pr tagning.
Foto Kvalitet: velg 3,5 eller 8 MP
Bilde serie. 1,2 eller 3 bilder pr tagning
Video Oppl: 480P, 720P eller 1080P ( anbefales)
Video lengde: 10,20,30 eller 60 sek video pr tagning
Lyd Opptak: tar opp noe begrenset lyd pr tagning
Forsinkelse: sett tid kameraet skal vente før det kan ta nytt bilde, sparer minne.
Følsomhet: lav;medium eller høy
Opptakstid: Skal kameraet kun vaære aktivt i en periode, f.eks mellom 23.00 og 06.00. Husk å still tid& Dato først
Time Lapse: tar bilder med fast mellomrom og kun da. Sensor deaktivert.
Språk: Tysk, Engelsk, fransk, Slovensk, Norsk, Dansk,Svensk,Russisk, Spansk. Italiensk.
Tid og dato: sett klokke og dato i kamera. Viktig ved bruk av Opptakstid og Time Lapse
Bildetekst: Skal tid, dato og temp vises i bunn av bilde?
Temperatur enhet: Velg C eller F
Passord: lås kamera med passord. Skriv det opp! Mister du det kan kun importør låse opp ved å legg inn alt på nytt.
Tastelyd: skal du høre lyd når du bruker knappene?
Serie nr.: sett nr på kamera, vises på bildetekst. Fint for å hvite hvilket kamera som tok et bestemt bilde
Formater minnekort: Minnekortet kan formateres i kameraet. Skal gjøres med alle nye minnekort.
Tilbakestill: gjenoppretter fabrikk innstillinger
Versjon: versjon av kamera og programvare.

