
Brugeranvisning
SONY HRD405



Kameraet og indhold:

 Kamera
 Batteri
 HDMI kabel
 SD kort (Hukommelseskort) 



Opstart:

1. Åben klappen i siden af kameraet 
og kameraet tændes.
2. Åben for linsen (foran kameraet).
3. Indsæt mikro SD koret (sidder i 
SD koret) i siden af kameraet).

SD KORTET LIGGER I TASKEN OG INDEHOLDER MIKRO SD KORTET.



Denne knap bruges til at navigere på skærmen:
Det er markeret med blåt der hvor du er på skærmen.

4. Start optagelse på ”Start/stop” knappen.

Der optages når der står REC på skærmen.

Afslut optagelse på ”Start/stop” knappen”



Se optagelse:

1. Vælg X ved siden af MENU på 
skærmen.
2. Vælg herefter afspillefunktionen
3. Indsæt mikro SD koret (sidder i 
SD koret) i siden af kameraet).



Afspilning af video på en anden 
enhed (PC eller TV)
Du kan afspille videoen på to måder.

Forslag 1:

1. Sæt USB kablet i en PC
2. Find kameraet i stilfinderen på PC’en
3. Afspil den video du ønsker

NB  Hvis din PC foreslår download af program  afvis dette.



Afspilning af video på en anden enhed (PC eller TV)
Du kan afspille videoen på to måder.

Forslag 2:

1. Tag Mikro SD kortet ud af kameraet, sæt det i SD kortholderen
2. Sæt SD kortet i en PC eller TV
3. Kortet må IKKE låses, du skal derfor vælge ”krypter ikke dette drev”
4. Find kortet i din stifinder eller menu



Slet alt indhold på SD kortet efter brug
Videoerne skal slettes efter endt brug.

Åben SD kortet i stifinderen, vælg SD kortet.
Højreklik på musen, vælg ”Formater” og ”OK”

YDERLIGERE INFORMATION
OG HJÆLP FINDES I DEN MEDFØLGENDE MANUAL

Kameraet og tasken efterlades i opryddelig stand,
så den næste bruger kan modtage udstyret.



Tips!
Hvis du vil vise bestemte steder i videoen,
kan du skrive tidspunktet ned,
hvor du er i videoen.

Denne video er 5.28 minutter lang, 
den står nu på 1.03 minutter.


