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Introduktion
Dette produkt  er  et  HD-videoprodukt,  som lever op til  markedets høje krav.  Det  tilbyder 
markedsførende digital  video,  kamera,  lydoptagelse,  videoafspilning  og  andre  funktioner. 
Kameraet er hovedsageligt til  kørselsoptagelser, udendørssport, surfing, klatring og andre 
aktiviteter, hvor du har brug for at lave smukke optagelser. Produktet indeholder desuden en 
række patenterede funktioner. 

Kameraoversigt

1. Micro USB    2. Mikrofon    3. Micro SD-kort  4. Låge til batterirum  5. Knappen 
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Tænd/Mode 

6.  Objektiv   7.  Ladeindikator   8.  Driftsindikator     9.  Display     10. 

Optageindikator     

11. OK    12. Op-knap/WIFI-knap     13. Ned-knap    14. Højttaler       

Detaljeret vejledning
1. Isætning af Micro SD-kort

Bemærk：Brug et Micro SD-kort af anerkendt mærke, og formatér det i en computer før 

brug. Et kort af lav kvalitet kan muligvis ikke fungere korrekt.

2.  Opladning af batteri
A. Forbind kameraet til en computer eller en lysnetadapter via USB-kablet for at oplade det.

B. Du kan også anvende en biloplader til opladning i bilen.

C．Under opladning lyser den røde indikator konstant. Når kameraet er opladet, slukker den 

røde indikator.

3.  Tænde/slukke kameraet

A. Tryk og hold knappen Tænd/Mode i ca. 3 sekunder for at tænde kameraet.
B. Tryk og hold knappen Tænd/Mode i ca. 3 sekunder for at slukke kameraet.

4.  Valg af funktion
Tryk  kort  på  knappen Tænd/Mode  for  at  skifte  mellem  de  fire  funktioner  video  /  foto  / 

afspilning / opsætningsmenu. 

5.  Videooptagelse
A. Sæt et Micro SD-kort i, og tænd kameraet.

B. Tryk kort på knappen “OK”, hvorefter kameraet starter optagelse af video.

C. Tryk på knappen “OK” igen, når du vil afbryde optagelsen. 

6.  Fotooptagelse
A. Skift til fotooptagelse ved at trykke på knappen Tænd/Mode.

B. Tryk kort på knappen “OK” for at tage et foto.

7.  Afspilning
Stil kameraet på afspilning ved at trykke på Mode-knappen, og tryk dernæst på knapperne 

Op og Ned for at vælge den video eller det foto, du vil se. Tryk på OK for at afspille.

8.  Menuindstillinger
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A. Gå ind i opsætningsmenuen.   

B. Tryk på knapperne Op og Ned for at navigere i menuen, og tryk  på knappen “OK” for at 

vælge.

9.  Tilslutning til computer
Forbind kameraet til en computer ved hjælp af USB-kablet. På skærmen vises 3 muligheder: 

Masselager / PC-kamera / Opladning af batteri. Tryk på knapperne Op/Ned for at vælge. 

10.  Wi-fi-forbindelse
Kameraet kan forbindes til din telefon eller tablet på følgende måde:

A. Download appen " DENVER ACTION CAM 4", (Android downloades fra Google Play, iOS 

downloades fra App Store).

B. Tænd kameraet, og tryk kort på knappen “Op / wifi” for at slå wi-fi til. Kameraskærmen 

viser wi-fi-logoet, hvorefter den viser SSID og PW (indledende adgangskode): 12345678. 

C. Brug din telefon til at oprette forbindelse til wi-fi-netværket.

D. Start appen " DENVER ACTION CAM 4" for at starte styring af kameraet via appen. 

Specifikationer
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LCD-skærm 2.0 LTPS

Kameravinkel 140o

Menusprog
Dansk，España，Portugal，Italia，D

eutsch，Français，Nederlands，Polski

Videoopløsning

FHD (1920*1080P )

HD (1280*720P)

VGA (640*480P)
 Videoformat AVI

Videokomprimeringsformat MJPG

Billedopløsning
16M ,14M,12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 

2M, 1,3M og VGA

Hukommelseskort Micro SD-kort 

USB USB2.0

Batterikapacitet 1050 mAh

Strømforbrug 400mA@4.2V

Optagetid 1080P/ ca. 120 minutter

Ladetid Ca. 3 timer

Mål 59,27 x 41,13 x 29,28 mm
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ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk  og  elektronisk  udstyr  samt  medfølgende  batterier  indeholder  materialer, 
komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, 
hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede 
skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må 
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der 
er  etablerede.  På denne måde er  du med til  at  sikre,  at  batterierne genanvendes i 
overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk 
udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og 
andre  indsamlingssteder  eller  bliver  afhentet  direkte  fra  husholdningerne.  Nærmere 
information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
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.
Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen ACT-5050W er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde 
tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.denver-electronics.com/denver-
ACT-5050W/
Driftsfrekvensområde: 2400-2483MHz
Maximal udgangseffekt: 31dbm
Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
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