
GARANTI
Vennligst hold den opprinnelige daterte 
kjøpskvitteringen.
Registrering er ikke nødvendig for garanti-
dekning.

MILJØVERN
Kasting av gamle elektriske apparater.
Det europeiske direktivet 2012/19 / EU 
for avfall elektrisk og elektronisk utstyr 
(WEEE) sier at brukte husholdning 
apparater ikke bør kastes med usortert 
søppel. Disse brukte enheter må samles
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Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Drift er 
underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke 
forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta 
mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake 
uønsket drift.

FFC forsiktig:
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig 
godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan 
ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret.

FCC-erklæring:
"Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en 
digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. 
Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot 
skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret 
genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis 
den ikke er installert og brukt i henhold til instruksjonene, kan 
det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. 
Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå 
interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret 
forårsaker skadelig forstyrrelser til radio- eller fjernsyns-
mottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, 
oppfordres brukeren til å prøve å rette forstyrrelsen ved en 
eller flere av følgende tiltak:
- Endre eller flytt mottakanten.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som 
mottakeren er koblet til.
- Rådføre forhandleren eller en erfaren radio- / TV-tekniker 
for å få hjelp. "
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 separat fra husholdningsavfall for å øke prosentandelen av 
gjenvunnet utstyr  og å resirikulere sine deler, med sikte på 
å redusere de negative effektene på menneskers helse og på 
miljøet. Symbolet på den krysset søppelposen kan bli 
stemplet på alle enheter som en påminnelse om plikten til 
å sette dem i en separat søppelsamling. Forbrukerne må 
kontakte lokale myndigheter eller leverandøren for å  
informere seg om hvordan enheten skal kastes.      
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SIKKERHET 
ADVARSEL: For å unngå skader på deg selv 
og andre, må du alltid være oppmerksom på 
omgivelsene når du bruker en FPV-enhet.

▶ Følg alle lokale lover når du bruker en FPV-enhet, 
tilhørende fester  og tilbehør.

▶ Følg alle personvernlover som kan begrense 
innspillingen i enkelte områder.

▶ Ikke bruk kameraet hvis det er skadet.
▶ Kameraet inneholder et batteri som ikke kan byttes ut. 

Demontering eller punktering av batteriet kan føre til  
eksplosjon eller brann.

▶ Ikke legg kameraet i nær av en varmekilde. Unngå å 
utsette kameraet for ekstreme temperaturer. Lave eller 
høy temperaturer kan føre til at kameraet midlertidig 
slutter å fungere riktig.

▶ Unngå dramatiske endringer i temperatur eller 
fuktighet, da kondens kan danne seg på eller inne i 
kameraet.

▶ Ikke sett fremmedlegemer inn i kameraet

Dette Wi-Fi®-kameraet er kompatibelt med alle 
relevante elektromagnetiske feltstandarder og er 
trygt å bruke når det håndteres som 
beskrevet i denne brukerhåndboken.



DELER

Lexan deksel

Multi feste

Multi feste

Snap grip

FPV kamera

Mini SD kort
(ikke inkludert)

Ladestasjon

Stativ

USB kabel (ikke illustrert)

Hjelm feste
(ikke inkludert)

AV/PÅ

Mini
SD Card

FPV PRO APP

▶ Last ned app ( ikke åpne 
ennu). Slå på telefon 
Wifi.

▶

▶

Still kameraet på ON-
bryteren (blå lysindikator)
Velge "FPV Pro-XXXXXX" 

kamera från Wi-Fi listan.

▶ Åpne FPV PRO-appen og trykk på start

▶  Ta opp video

FPV Pro

▶ Open FPV Pro App and press start. 

LED

AV PÅ

TEKNISKE DATA 
Video: 
Sensor 
Rammefrekvens: 
Wi-Fi:
Objektiv: 
Batteri: 
Range: 

1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x

Last ned FPV PRO program fra:

FPV Pro

BLI MED I FPV PRO FELLESSKAPET  
facebook.com  /  youtube.com  /  instagram.com  /

INN I BOKSEN
FPV kamera
Lexan deksel
Multi feste
Snap grip
Stativ
USB ladeledning 
Brukerhåndbok

STARTER
▶ Still objektiveringen på linsen og 

velg ønsket retning.

▶  Fest Lexan-dekselet 
til kameraet.
▶  Slå på kameraet.

→

→

USB port

Allerede vedlagt

kan ikke fjerne

portrett landskap
portrett landskap

LADING FPV PRO
FPV PRO er drevet via et integrert oppladbart batteri. Batteriet 
kan ikke fjernes eller byttes ut. For den beste opplevelsen med 
ditt nye kameraet, lad opp batteriet for første gang.

▶ Sett mini USB-kontakten i ladelåsen ved siden av 
ON/ OFF-bryteren.

▶ Koble USB-kontakten til en USB-port på din 
påkoblede datamaskin.

▶ Alternativt kan du bruke en plugg med en USB-port
▶ Fullt ladet 1,5 timer

7654
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APPLIKASJONSNØKKEL
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Bilde mappe Video mappe
Mini SD kortRealtime video

Anmeldelse
3s

3 sek.
timer
bilde 

Ta opp 
video 3s

3 sek.
timer
video 

Å Velge Tilbake

Hjelp Innstillinger

Ta bilde Slett

FPV 
modus Dele

Låse

Låse opp

Front
kamera 

3s

3s

Home

Start

IM

Review/Playback

3 sec Record
3 sec Picture

www.SI.c0m.hk/FPVPro/IM
Video Instructions

FPV Pro Basic UI

Back

Back

Back

Still Folder

Video Folder

FPV Mode

FPV Pro

Video PlaybackImage Review
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FPV Mode

Record
Take Picture

Front Camera

FPV Mode

Record
Take Picture

Front Camera

lock

▶  Ta bilde 

▶ Se for mer informasjon 

BRUKE DINE TILBEHØR
SNAP GRIP
Brett snap grepet og trekk det gjennom 
multifestet. 

Du kan nå bære den rundt armen eller feste den rundt 
en pol eller et rør, eksempel vis mål.

PRO-KLIPPEN
Skru  kameraet og proklippet sammen. Fest klippet til 
sykkel- eller scooterrhåndtak eller annet rør.
Juster klemmen og gummiinnlegget for å sikre et tett grep.
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TRIPODEN
Skru kameraet og stativet 
sammen. Plasser stativet i 
ønsket posisjon.

HD 720p
1.3mpx CMOS
30 Fps
802.11 b/g/h
Wide 100°  / 70° 
200 mAh 30min
50m




