Manual JVC Everio S (GZ-MS150) - depotvare
Sådan optager du
1. Hvis batteriet ikke er opladet – sæt strømforsyningen i stikkontakten og tænd for
strømmen
2. Åben for linsen ved den lille glidekontakt tæt på linsen – tjek at linsen er åben ved at
glasset er blotlagt
3. Åben sideskjoldet og kameraet er tændt
4. Du skal nu kunne se et billede af en lille firkant med et ansigt på skærmen (Hvis ikke
ansigtet ses - tryk på knappen med et billede af en trekant)

5. Tryk på Start/Stop knappen og kameraet kører – tjek dette ved at sekund tæller på
skærmen er aktiv og forkortelsen REC fremkommer på skærmen (Hvis kameraet ikke kører tryk da på knappen med trekanten 1-3 gange indtil billedet af en lille firkant med et ansigtet fremkommer
på skærmen – prøv igen at trykke på Start/Stop knappen for at optage)

6. Optagelsen afbrydes enten ved at trykke på Start/Stop knappen eller ved at lukke
sideskjoldet
7. Tjek at kameraet har optaget (tryk på knappen på siden af kameraet hvorpå der er et billede af en
trekant. Du kan nu se om kameraet har optaget og hvis du har optaget mere end en film kan du vælge den
film du gerne vil se ved at trykke på knappen Up eller Down på siden af kameraet. Tryk på OK og filmen
vises. Tryk på knappen med trekanten for at komme tilbage til optage indstilling).

Sådan overfører du dine videooptagelser fra kamera til USB nøgle (med SD kort eller USB kabel)
SD kort
Sluk kameraet og åben skjoldet i bunden af kameraet – tag SD kort et ud og sæt kortet i SD drevet i
din bærbar PC. Der fremkommer nu en rude på skærmen på din PC. Klik på ”Åbn mappen for at vise
filer” og en ny rude fremkommer. Klik nu på DCIM og herefter på 100JVCSO og alle dine filer med
optagelser fremkommer. Du kan nu kopiere ønskede fil til skrivebordet på din PC og herfra overføre
filen til din USB nøgle.
USB kabel
Tænd for kameraet og sæt USB kablet i kameraet og i din PC. Der står nu PLAYBACK ON PC på
kameraets skærm. Gå ind i ”Denne Computer ”på din PC og klik på JVCCAM_SD, herefter på DCIM
og til sidst på 100JVCSO og alle dine filer med optagelser fremkommer. Du kan nu kopiere ønskede
fil til skrivebord på din PC og herfra overføre filen til din USB nøgle.

