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Oversikt 

DENVER 360° Camera er et digitalt panoramakamera med to linser. Gjennom bruken oppdatert 
teknologi, gir den muligheten for panoramavideoer og -bilder, som skaper opplevelsen av en helt ny 
panoramaverden. 

 

Viktig 

 Les denne bruksanvisningen nøye før bruk av dette produktet 

 Forbered et 32G (Klasse 6~10) MicroSD-kort 

 Sjekk kameraets strømnivå. En full opplading er anbefalt før bruk (til ladeindikatoren slås av) 

 Søk på «Denver 360° action camera» i AppStore eller GooglePlay, og last den ned og installer den 

 

Om kameraet 

1. LCD-DISPLAY 

2. Strømknapp/Modusknapp 

3. WiFi-indikator (rød) 

4. Strømindikator (rød)/Ladeindikator (blå) 

5. WiFi-knapp/MENY-knapp 

6. Opptattindikator (rød) 

7. Utløserknapp/OK-knapp 

8. Linse x2 

9. Triangelmutter 

10. Grensesnittdeksel (USB/MicroSD) 

11. Høyttaler 

12. Mikrofon 

13. Stropphull 

14. Restarthull 
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Guide for hurtigstart 

1. Installer SD-kort: 

Sett inn MicroSD-kortet du forberedte inn i slissen som indikert, som vist til høyre. 

 
 

Viktig: 

 Et høyhastighets MicroSD-kort mellom klasse 6~klasse 10 er nødvendig, hvis ikke vil produktet 
muligens ikke fungere normalt. 

 Skru alltid av kameraet MicroSD-kortet settes inn eller tas ut. 

 

2. Strøm på/av 

Strøm på: Trykk og hold strømknappen i omtrent to sekunder og slipp, frem til den piper. 
Displayskjermen vil lyses opp, som vist nedenfor, noe som indikerer at produktet er nå klar til å virke 
(standardmodusen etter strømmen er skrudd på er videomodus). 

 
 

Viktig: 

 Dersom strømmen ikke skrus på, lad først kameraet, og se om den blå indikatoren lyser opp under 
lading. Om ja, betyr det at produktet lades. 

 

Strøm av: Etter video stopper, trykk og hold strømknappen i omtrent tre sekunder og slipp. Displayet vil 
vise «GOODBYE» og skrus av. Ved ingen drift på hovedrammen i tre minutter under 
strømsparingsmodus (standard), vil kameraet automatisk skrus av. 

 
 

3. Lading 

Bruk ladekabelen inkludert i produktpakken for kameraopplading. Under lading vil indikatoren lyse 
kontinuerlig i blått; når ladingen er fullført vil indikatorlyset slukkes. 

 

Viktig: 

 Dersom andre ladere brukes, sjekk først strømeffekten før bruk for å sikre den innen 5V/0.5A ~ 
5V/2.0A. 

 

4. Video eller foto 

Dette kameraet har videomodus og fotomodus. Etter at strømmen er skrudd på, press MODUS 
(strømknapp) for å bytte mellom forskjellige modi, og det tilsvarende modusikonet vil vises på skjermen. 

Video: I videomodus, trykk på utløserknappen, og kameraet vil sette i gang. Displayskjermen viser 
videotidene. 

 
 

(Med maksimal 2GB videoopptak og stopp. Må startes manuelt igjen på kameraet.) 
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Stopp video: Under video må utløserknappen trykkes for å stoppe. Videoen vil automatisk lagres på 
ditt kameras lagringskort. I dette øyeblikket vil skjermen vise gjenværende tilgjengelig tid for video, som 
nedenfor: 

 
Foto: I fotomodus, trykk fotoknappen for å ta bilder. Etter foto vil skjermen vise antall (estimert verdi) 
bilder den tilgjengelige plassen på kameraets lagringskort kan lagre. 

 
 

5. Menyinnstilling 

For å bruke menyen, trykk og hold WiFi-knappen i omtrent to sekunder for å gå inn på menyinnstillingen (som vist 
nedenfor): 

  
 

Bruke menyen: 

I menymodus, trykk på WiFi-knappen for å flytte markøren. Trykk på utløserknappen for å bekrefte. 
Trykk og hold WiFi-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller gå ut av menymodus. 

 

Forklaring av menyfunksjoner: 

Strømsparing: Sett til strømsparingsmodus. Du kan sette kameraet i strømsparingsmodus etter en 
viss lengde tid. De tilgjengelige valgene er 1 min/3 min/5 min eller strømsparingsmodus av. 

Dato og tid: Still inn systemtiden for kameraet manuelt. 

Språk: Still inn systemspråket for kameraet, med engelsk som standardspråk. 

Fabrikkinnstillinger: Gjenopprett fabrikkinnstillinger. 

System: Sjekk systemets og lagringskortets informasjon. 

Formatering: Formater lagringskortet. 

 

Viktig: 

Etter formatering vil all eksisterende data på lagringskortet bli tapt på grunn av formateringen. Vennligst 
vær forsiktig med denne handlingen! 

 

6. Hvordan bruke tilbehøret 

Det er anbefalt på det sterkeste å bruke tilbehøret levert av produsenten. Det hjelper med å skape en 
bedre produktopplevelse og bedre foto/videoeffekt. 

Tripod: Skru tripodmutteren inn i skruehullet på bunnen av kameraet. Det kan fungere både som en 
håndholdt eller faststående enhet. 

Fest for bruk av tripod 

Hold for bruk av tripod 

 
 

Spill av panoramavideo eller -foto 
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OBS: Videoene eller bildene kan kun spilles av i den riktige panorama-effekten på smarttelefoner, 
paneldatamaskiner, eller PC-prosedyrer. 

 

1. Bruk mobiltelefon eller datamaskin for å spille av 

Følg disse stegene for å spille av panoramavideoer eller -bilder på mobiltelefoner eller nettbrett. 

 

Last ned app: 

Søk på «Denver 360° action camera» i AppStore eller GooglePlay for å laste ned og installere 
produktappen. 

 
 

Koble mobiltelefon og kamera: Koble mobiltelefon og kamera gjennom WiFi-tilkobling 

 

i. Skru på kameraets WiFi: Trykk på kameraets WiFi-knapp, og skjermen vil vise «WiFi PÅ», og så 
«ACV8305_XXXX», og oppstartspassordet er «1234567890». 

 
 

ii. Skru mobiltelefonens WiFi på, søk etter «ACV8305_XXXX» og velg koble til. 

 
 

iii. Dersom den er tilkoblet vil kameraskjermen se ut som bildet nedenfor. 

 
 

Aktivere appen: Aktiver «Denver 360° action camera»-appen på mobil eller nettbrett, og klikk i det 
øvre høyre hjørnet for å «søke etter kamera». 

 
Last ned: Gå inn i kameramappen, velg filen som skal lastes ned, og velg last ned. 

 
Play: Velg filen på mobiltelefonen og klikk for å spille av. 



ACV-8305W Guide for hurtigoppstart 
 

NOR 5 

 
 

Viktig 

Det er anbefalt å følge stegene over i riktig rekkefølge for å oppnå den best mulige HD-video eller 
bildeavspillingseffekt. 

Husk å sikre at SD-kortet riktig satt inn i kamerat før tilkobling. 

Tilkobling vil ikke påvirke 4G-kommunikasjonsfunksjonen til telefonen eller nettbrettet. 

 

Deling: 

Videoer kan slås sammen og deles etter nedlasting fra kamera til mobile enheter, som smarttelefoner, 
nettbrett, osv. 

  
 

Klikk «START TO SHARE», og videoen vil slås sammen, og etter sammenslåing kan videoene deles 
via YouTube, Facebook, Wechat, QQ, osv. De delte videoene kan søkes på de relevante nettsidene og 
nettstedene. 

 

Merk: Den sammenslåtte videofilen er i .mp4-format. 

 

 

Effekt av panorama-avspilling 

De følgende effektene er tilgjengelig ved avspilling på en app-spiller 

 

Miniplanetmodus 

 
 

Fiskeøyemodus 

Flymodus 

VR-modus 
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2. Bruk PC eller bærbar datamaskin for å spille av 

Du kan bruke din datamaskin for å oppnå bedre avspilling, eller redigere/dele videoer. Det kan fullføres ved å 
følge stegene som er vist nedenfor: 

Last ned og installer spiller: Åpne PCens filadministrator og installer spilleren i CD ROM, eller besøk 
http://www.denver-electronics.com/pc-software-for-denver-acv-8305w/ for å laste ned og installere 
Denver 360° action camera Player. 

Påminnelse: Dersom dialogboksen i bildet nedenfor oppstår under installasjonsprosessen, vennligst 
velg JA og fortsett installasjonen. 

 
Last ned video eller bilde på PC: 

 Bruk USB-kabelen levert med produktet for å koble kamera og PC sammen. Etter tilkobling vil 
kameraskjermen vise «MSDC». 

 
 Åpne «Min datamaskin» for å velge «VIDEO» ELLER «JPG»-mappen under «Eksterne enheter». 

Velg filen som skal lastes ned og last den ned til plasseringen spesifisert på PCen. 

 
Kjør spiller: Åpne videoen eller bildet som ble lastet ned og lagret på PC-en i spilleren. 
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Avspilling med spilleren 

Klikk på ikonet , og velg videoen du vil spille av. 

 
 

Ved avspilling av videoen, flytt musen til hjørnet til høyre, og den vil vise forskjellige modi (fly, planet, 
invertert). Klikk på den og den vil vise forskjellige effekter. Vennligst klikk og flytt på musen, så kan du 
nyte videoen med en full vinkel på 360 grader. 

 
Redigere og dele video: 

Videoen og bildet som er tatt av denne enheten kan redigeres og deles, som vist over, og kan deles på 
YouTube, Facebook, og andre populære sosiale nettsider. 

 
 

Viktig: 

På nåværende videonettsider har videoene lastet opp av brukere blitt automatisk komprimert. Dette kan 
føre til forskjellige videoavspillingseffekter på forskjellige nettsider og lokale videoer. 

 

Tekniske parametre: 

Bildesensor 4.0M (CMOS)×2 
Funksjonellmodus Video og foto 
Linse F2.0 f=1.1 mm 
Videooppløsning 1920*960 (30 fps) 
Bildeoppløsning 3008*1504 
Filformat Video H.264 (MOV) 

Bilde JPG 
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Lagringsmedium MicroSD-kort (støtte maks 32 GB) 
USB-grensesnitt Høyhastighets USB2.0-grensesnitt 
Strømforsyning Innebygd høyspenning litiumbatteri 1500 mAh 
Størrelse 60.4 * 49.8 * 47.8 mm 

 

Bruksanvisning 

 Produktet er utstyrt med et innebygd batteri. Ikke la det komme i direkte kontakt med ild ettersom 
det kan forårsake eksplosjon eller andre farer. 

 Produktet kan utstråle varme på grunn av langvarig bruk eller eksponering for direkte sollys. Dette 
er normalt. 

 Dersom kameraet slutter å virke, eller ikke svarer på noe under bruk, bruk en nål og trykk på Reset-
knappen i tre sekunder for å starte produktet på nytt. 

 Ikke bruk kameraet i et miljø med temperaturer under 0 grader og høyere enn 40 grader; ellers vil 
kamera ikke skrus på som normalt. 

 Ikke bruk kameraet i fuktige miljø ettersom fuktigheten kan skade viktige deler i kameraet. 

 Ikke ha kameraet direkte i vann. 

 Ikke bruk kameraet under opplading, ettersom det kan forårsake systemstopp eller andre feil pga 
feil varmestråling. 

 Ikke ta på linsen med harde objekter for å unngå skade. 

 

Takk for at du kjøpte dette produktet. Ha det gøy med det! 
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MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 
 

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig 
for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres 
riktig. 
 
Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. 
Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med 
husholdningsavfall, men håndteres separat. 
 
Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres 
inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer 
informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger. 
 
 
Importert av: 
Inter Sales A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
www.facebook.com/denverelectronics 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/denverelectronics
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