
GARANTI
Vänligen behålla ditt ursprungliga daterade 
försäljningskvitto för referens.
Registrering krävs inte för garantitäckning.

MILJÖSKYDD

Avfallshantering av gamla elektriska 
apparater.
I EU-direktivet 2012/19 / EU om 
avfallselektrisk och elektronisk utrustning 
(WEEE) föreskrivs att begagnade 
hushållsapparater inte ska kasseras med 
osorterat samhällsavfall. Använda enheter
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Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. 
Användningen är föremål för följande två villkor: (1) den här 
enheten orsakar inte skadliga störningar, och (2) den här 
enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar 
som kan orsaka oönskad drift.

FCC Varning: Ändringar eller modifieringar som inte 
uttryckligen godkänts av den som ansvarar för ändringar kan 
ogiltigförklara användarens behörighet att använda 
utrustningen.

FCC-uttalande:
"Denna utrustning har testats och visat sig uppfylla gränserna 
för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-
reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd 
mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna 
utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvens-
energi och om den inte installeras och används i enlighet med 
instruktionerna, kan orsaka skadlig störning i radio-
kommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar 
inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen 
ger störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan 
kontrolleras genom att stänga av och slå på utrustningen, 
uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en 
eller flera av följande åtgärder:
-  Flytta den mottagande antennen.
-  Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
-  Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den 
som mottagaren är ansluten till.
-  Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio- / TV-
tekniker för hjälp."
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måste samlas in separat från hushållsavfall för att öka 
andelen återvunna enheter och för att återanvända 
deras delar, med målet att minska de negativa effekterna 
på människors hälsa och på miljön. Symbolen för den 
överkorsade sopbehållaren kan komma att stämplas på 
alla enheter som en påminnelse om skyldigheten att 
lägga dem i en separat sopinsamling. Konsumenter 
måste konsultera lokala myndigheter eller säljaren för 
att informera sig själva om hur deras enhet ska sorteras.         
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SÄKERHET 
VARNING: För att undvika att skada dig själv 
och andra var alltid uppmärksam på din 
omgivning när du använder en FPV-enhet

▶ Följ alla lokala lagar när du använder en FPV-enhet, 
relaterade fästen och tillbehör.

▶ Följ alla sekretesslagar som kan begränsa inspelningen i 
vissa områden.

▶ Använd inte kameran om den har skadats.
▶ Kameran innehåller ett batteri som inte kan bytas ut. 

Demontering eller punktering av batteriet kan orsaka 
explosion eller brand.

▶ Placera inte kameran nära en värmekälla. Undvik att 
utsätta din kamera för extrema temperaturer. 
Förhållanden med låg eller hög temperatur kan göra att 
kameran tillfälligt slutar fungera korrekt.

▶ Undvik dramatiska förändringar i temperatur eller 
luftfuktighet, eftersom kondens kan bildas på eller i 
kameran.

▶ Sätt inte in främmande föremål i kameran.

Denna Wi-Fi® kamera överensstämmer med alla 
relevanta elektromagnetiska fältstandarder och är 
säkert att använda vid hantering som beskrivs i den 
här användarhandboken.



DELAR

Lexan skal

Multifäste

Multifäste

Snäppgrepp

FPV kamera

Mini SD kard
(ej inkluderat)

Laddningsport

Stativ

USB kabel (ej illustrerad)

Hjälmfäste
(ej inkluderat)

AV/PÅ

Mini
SD Card

FPV PRO APP
▶ Ladda ner App (Öppna ej).

▶ Sätt på telefonens Wi-Fi

▶  Sätt kameran på  ON 
(Blå ljusindikator)

▶ Välj "FPV Pro-XXXXXX" 
kamera från Wi-Fi listan.

▶ Öppna FPV PRO appen och tryck på start

▶  Spela in video

FPV Pro

▶ Open FPV Pro App and press start. 

LED

OFF ON

HD 720p
1.3mpx CMOS
30 Fps
802.11 b/g/h
Wide 110° / 70°
200 mAh 30 mins
50m  

TEKNISK DATA 
Video: 
Sensor 
Bildhastighet: 
Wi-Fi:
Lins: 
Batteri: 
Räckvidd: 

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

Ladda ner FPV PRO från:

FPV Pro

GÅ MED I FPV PRO GEMENSKAPEN  
facebook.com  /  youtube.com  /  instagram.com  /

INUTI  LÅDAN
FPV kamera
Lexanskal 
Multifäste
Snäppfäste
Stativ
USB laddsladd 
Manual

KOM IGÅNG
▶ Ställ in linsringen på linsen 

och välj önskad orientering.

▶ Sätt på lexanskalet
▶ Sätt på kameran →

→

USB port

Redan fastsatt

kan ej tas bort

porträtt landskap
porträtt landskap

LADDA FPV PRO
FPV PRO drivs via ett integrerat laddningsbart batteri. Batteriet kan 
inte tas bort eller bytas ut. För den bästa upplevelsen med din nya 
kamera, ladda batteriet helt innan du använder det.

▶ Sätt i mini-USB-kontakten i laddningsporten bredvid
OFF / ON-omkopplaren.

▶ Anslut USB-kontakten till en USB-port på din påslagna dator.
▶ Alternativt kan du använda en kontakt med USB-port .
▶ Helt laddad på 1.5tim

7654
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APPLIKATIONER
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Foto mapp Videomapp
Mini SD kort

Realtid video

Spela upp 3s

3 sek.
timer
foto 

Spela in

video 3s

3 sek.
timer
video 

Välj Tillbaka

Hjälp Inställningar

Ta bild Radera

FPV läge Dela

Lås

Lås upp

Kamera 
fram

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 en bild 

▶ Se för mer information 

ANVÄNDA TILLBEHÖREN
SNÄPPFÄSTE
Platta ut snäppfästet och dra det igenom multifästet. 

Du kan nu bära den runt armen eller fixera den runt vilken 
stolpe eller rör som helst, till exempel en målstolpe.

PRO KLÄMMA
Skruva ihop kameran och PRO-klämman. Fäst klämman på 
cykel- eller skoterstyret eller något annat rör.
Justera klämman och gummiinlägget för att säkerställa ett 
tätt grepp.  
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STATIV
skruva ihop kameran och 
stativet. Placera stativet i 
önskat läge.




