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WWW.TACTACAM.COM

TACTACAM QUICK START GUIDE 
5.0, 5.0 WIDE og 4.0
TILLYKKE MED DIT NYE TACTACAM!
Dette er en Quick Guide som viser dig hvordan du bruger dit nye Tactacam. Besøg 
Tactacam.com hvor du løbende kan holde dig opdateret på dit Tactacam.

Husk at registrere dit Tactacam inden 10 dage fra købsdato, så har du sikkerhed for din 
garanti: https://www.tactacam.com/warranty-registration/

Du kan følge os på Facebook, Instagram eller Twitter for seneste opdateringer fra 
Tactacam teamet:

https://www.facebook.com/tactacam 
https://www.instagram.com/tactacam 
https://twitter.com/tactacam
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5.0, 5.0 WIDE og 4.0
LÆR DIT TACTACAM AT KENDE

1. Ekstern vandtæt 
mikrofon

2. 2.5 times optagelse på 
en opladning

3. “Hurtig skift” tilstand/Wi-
Fi knap

4. Ét tryks optagelse med 
vibrations indikator

5. Batteri indikator

6. TrueVision™ Full HD 
4k-30fps | 2.7k-30fp | 
1080-120fps

7. TrueVision™ Full HD 
2.7k-30fps | 1080-60fps | 
720p-120fps

8. TrueVision™ Full HD 
1080p

FUNKTIONER
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WWW.TACTACAM.COM

TACTACAM QUICK START GUIDE 
5.0, 5.0 WIDE og 4.0

Du kan nu se følgende.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SD kort indgang
USB port (Opladning og Downloading)   
Genopladeligt batteri (Op til 2.5 times optagelses tid)   
Mini HDMI udgang
Oversigt over optagelses muligheder   Dit 
Tactacam’s serie nummer 

1 2
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5 6
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Før du starter med at optage skal du oplade dit Tactacam helt.
 1        På bagsiden af kameraet skal du låse klappen op 

2   drej derefter mod  uret for at fjerne klappen og få adgang til bagsiden af 
kameraet.
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Oplad dit TACTACAM
5.0, 5.0 WIDE og 4.0

Med bagklappen fjernet har du adgang til USB porten og SD kort indgangen. Brug 
det medfølgende USB kabel og oplad dit Tactacam via dette. 

Du vil nu se et rødt lys blinke vedvarende mens dit kamera oplader. Dette gør 
det indtil batteriet er fuldt opladt. Når lyset slukker, kan du fjerne kablet fra dit 
Tactacam, som nu er fuldt opladt. Du kan også oplade dine Tactacam 
batterier med Tactacam dobbelt lader (Sælges seperat)

Mini USB
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Lær dit TACTACAM at kende
Tænd og optag

1. Tryk på Rec/Power knappen. Du vil mærke
kameraet vibrere 2 gange og se et grønt lys
blinke fra Rec/Power knappen. Det grønne
LED lys skal blinke for at kameraet optager.
Denne proces tager ca. 3 sekunder.

NOTE: Hvis lyset ikke begynder at 
blinke, skal du sikre dig at SD kortet er 
isat, formateret og ikke fyldt op.

2.For at pause din optagelse, skal du
trykke hurtigt på Rec/Power knappen.
Kameraet vil vibrere 1 gang og det
blinkende lys vil blive vedvarende.

3.Når kameraet er i pause position,kan
du indstille hvilken optagelse du vil benytte
ved at trykke på mode knappen.

4.For at slukke dit kamera helt, skal du
trykke og holde Rec/Power knappen inde i
5 sekunder.

5.Kameraet vil automatisk slukke for at
spare strøm efter 3 minutter.
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Optagelses muligheder

Lær dit TACTACAM at kende

Skift mellem optagelsesmuligheder
Tre forudindstillet muligheder:

Grøn  =  Standard optagelse, bedst til almindelig optagelse. 
Blå  =  Zoom funktion så du kommer helt tæt på dit mål.

Lyseblå  =  Slow motion optagelse ved 120fps (120 billeder pr. sek.) giver dig 
et fantastisk playback af din optagelse

BLACKOUT funktion
For at tilgå Blackout funktionen, skal du trykke på MODE når kameraet optager. 

NOTE: Du kan kun aktivere/deaktivere Blackout tilstanden 
når kameraet optager.  

Når du er i Blackout tilstand vil dit kamera fungere på samme samme måde, 
dog vil alt lys på kameraet slukke. Du vil kun mærke kameraet vibrere. 2 
vibrationer = optagelse og 1 vibration = pause.  Hvis du er i tvivl på noget 
tidspunkt, skal du blot trykke og holde REC/POWER knappen nede i 5 sek. og 
dit kamera vil slukke. 

NOTE: Når du er i Blackout tilstanden, bør du periodisk 
kontrollere om du optager eller er på pause, for at undgå uheld. 
Batteriindikatoren vil blinke når du kommer ned på 5%.
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TACTACAM 5.0  & 5.0 WIDE
Tilgængelige optagelses funktioner

Kameraet kommer fabriksindstillet med 3 forudindstillet funktioner

Funktion 1 Grøn = 4k @ 30fps 3x zoom 
Denne indstilling er optimeret til almindelig optagelse og er den 
indstilling som benyttes af mange. Da denne funktion har høj 
opløsning og kapacitet, er den foretrukket til førstegangs brugere og 
erfarende til brug på et hvilket som helst våben. Når du bliver fortrolig 
med Tactacam App'en vil du nyde godt af zoom funktionen og dennes 
fleksibilitet.

Funktion 2 Blå = 2.7k @ 30fps med 8x Zoom.  

Denne indstilling er ideel når afstand er påkrævet. For at tilpasse 
zoom indstillingen på Tactacam 5.0 skal du oprette forbindelse 
Tactacam App'en og vælge din ønskede indstilling.  

Funktion 3 Lyseblå = 1080p @ 120 fps 3x zoom
Denne indstilling er optimeret til optagelse i højhastighed. Herefter 
kan du gense din optagelse i Slow motion og nyde alle detaljerne.

Følgende funktioner er tilgængelige via App'en:
4k = 30fps og Zoom indstilling 1, 2, 3 
2.7k = 30fps og Zoom indstilling 1, 2, 3
1080p = 120fps, 60fps og 30fps
720 = 240fps, 120fps, 60fps og 30fps
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TACTACAM 5.0 & 5.0 WIDE
Fjernkontrol / Facebook Live

Fjernkontrol: Tactacam 5.0 & 5.0 Wide er begge kompatible med Tactacam 
fjernkontrollen. Se venligst manualen for fjernkontrollen for mere information.

1. For at bruge Facebook Live skal du oprette en konto på 
Facebook.

2. I Tactacam App'en skal du indtaste dine Facebook 
kontooplysninger.

3. Herefter kan du vælge stream to Facebook Live for at dele dine 
video.

4. Du vil få en forhåndsvisning i App'en af dine optagelse. 
NOTE - Du skal sikre at du har god dækning på din mobil, for at 

live streame din optagelse.

FACEBOOK LIVE
Forbind til Facebook Live
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Lær dit TACTACAM at kende
Formater dit micro SD kort

Brug altid et anbefalet micro SD kort til dit kamera. Du skal som min. bruge et 
klasse 10 kort. Det anbefales at bruge et 32 eller 64 GB micro SD kort. 

Note: Du skal altid formatere dit micro SD kort, før du benytter det i dit 
Tactacam for første gang, eller hvis det har været brugt på en anden enhed . 
Brug kvalitets micro SD kort min. klasse 10 eller højere. 

Se evt. mere information på tactacam.com/support (engelsk)

Brug en af følgende 2 måder for at hente dine videoer:

1. Brug det medfølgende USB kabel og forbind dit Tactacam til din 
computer. Tænd for dit kamera, så vil din computer automatisk registrere dit 
Tactacam. Du vil nu kunne finde en ny enhed 
(Normalt kaldt Tactacam). Åben denne og du kan nu hente dine optagelser 
over på din computer. Alle videoer optaget med dit Tactacam vil være i 
folderen kaldt "Video"
2. Fjern dit micro SD kort fra dit Tactacam og sæt dette ind i micro SD 
kort adapteren. 
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Formater dit micro SD kort

Lær dit TACTACAM at kende:

Indsæt herefter micro SD kort adapteren i din kortlæser, hvilket giver dig 
mulighed for at benytte din almindelige kortlæser til at få adgang til dine filer.

Vi anbefaler herefter at du formatere dit SD kort igen inden brug. Når du 
formatere dit SD kort, sletter du alt indholdet på dette. Hvis du har brug for 
assistance til at formatere dit SD kort kan du se mere på følgende sider (på 
engelsk):

For Mac: 

Besøg tactacam.com/support og se videoen “SD Card Reformat 
on a Mac Computer” for en detaljeret instruktion (på engelsk)

For PC: 

Besøg tactacam.com/support og se videoen “SD Card Reformat on a 
Windows Computer” for en detaljeret instruktion (på engelsk)

Note: Det er bedst at du formatere di t  SDf ør brug og vi anbefaler kun SD 
kort, som er godkendt a Tactacam. Når du formatere så brug helst ExFAT. En 
liste over anbefalet SD kort, kan du besøge tactacam.com/support (på 
engelsk)

Vær opmærksom når du håndtere SD kort. Undgå væsker, støv eller snavs. 
Sluk altid kameraet når du indsætter eller fjerner dit SD kort. Se altid 
leverandørens retningslinjer for acceptable  
temperaturer.
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Lær dit TACTACAM at kende: 
Forbind til TACTACAM APP'en

Wi-Fi 

Note: Dit Tactacams funktioner kan kun benyttes, når dit kamera er forbundet 
med din telefon via Wi-Fi.  For at forbinde til din telefon skal du gøre følgende: 
Når trådløs er aktiveret, vil en blå lampe tænde lige foran Rec/Power knappen. 
Den blå lampe vil blinke hvis der ikke er forbindelse og vil automatisk slukke 
efter 1 min. Når der er oprettet forbindelse vil lampen lyse igen. Trådlåst vil 
forblive tændt indtil det slukkes eller batteriet løber tør. 

1. Download Tactacam App'en

Download og åben Tactacam APP'en fra din telefon eller tablet. Følg 
herefter instruktionerne på skærmen. 

2. Opret forbindelse til dit Tactacam
Tænd for dit Tactacams Wi-Fi (Trådløs): Når dit Tactacam er i pause mode 
skal du trykke og holde "Mode" knappen nede i 2 sek. Du vil se den blå 
trådløse lampe blinke.

3. Fra din mobil skal du nu vælge Tactacam Wi-Fi under internet indstillinger 
( Der er ikke noget password for dit Tactacam Wi-Fi.) 
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Se, Rediger og Del

5. Slå Wi-Fi fra - Tryk og hold Wi-Fi/Mode knappen nede i 4 sek. Hermed vil 
du slå Wi-Fi fra og afbryde forbindelsen til din telefon.

For en komplet parrings instruktion, kan du besøge tactacam.com/support 
(på engelsk) 

Dato / Tid - Automatisk 

1. Dit kamera's dato og tid indstilles automatisk når du har forbundet
med Tactacam App'en. Dit Tactacam vil også installere en tekst fil på
dit SD kort, som gør det muligt at indstille tiden manuelt, hvis dette er
nødvendigt.

Dato / Tid  - Manuelt
Dit Tactacam vil automatisk indstallere en tekst fil på SD kort, som 
gør det muligt at indstille dato og tid manuelt på følgende måde:  

1. Forbind dit Tactacam til din computer med det medfølgende USB
kabel og åben tekst fil på SD kortet.
2. Juster tiden og datoen i tekstfilen. Gem og luk filen.
3. "Skub ud" dit kamera fra computeren.
4. Fjern USB kablet fra dit kamera for at indstillinger opdateres.

Se en instruktionsvideo på tactacam.com/support (på engelsk)

TACTACAM APP - Dato/Tid

4. Åben din Tactacam App og forbind dit Tactacam.

Android bruger: Du skal downloade en video player (videoafspiller) til din enhed.   
Vi anbefaler MX Media player som du kan finde i Android App butikken.
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Lær dit TACTACAM at kende:
Afspil optagelse

Afspil indholdet på en computer - Se, rediger og del. 

1. Forbind dit Tactacam til din computer med det medfølgende USB kabel
eller brug en kort læser til dit SD kort.
2. Åben mappen "Tactacam" og herefter mappen "Video File"
3. Vælg din video og åben den med din video player (video afspiller)

For at få bedste kvalitet optager dit Tactacam i .mp4 fil format.
Den bedste måde at se, redigere og dele din videoer på en Mac eller PC, er med 
QuickTime Media Player - http://support.apple.com/downloads/quicktime  
Et andet populært program er Adobe Premiere Elements til Mac og PC. Download 
en gratis version her: 
https://www.adobe.com/products/premiere-elements/download-trial/try.html

Afspil indhold på et HD TV.
1. (Du skal bruge et Micro til Standard HDMI kabel - sælges seperat) Forbind micro 
til standard HDMI kablet til dit kamera og HDMI indgangen på dit HD TV.
2.Tænd for dit kamera. Vælg den korrekte indgang på dit TV (Source).
3. Når du kan se dit kamera på HD TV, skal du trykke og holde "Mode" knappen
ned i 2 sek.
4.Du kan nu scrolle igennem dine videoer ved at trykke på Mode knappen. Tryk 
på Rec/Power knappen for at afspille. Afslut ved at trykke på Mode knappen igen.
Afspil indhold på telefon eller tablet

1. Forbind dit Tactacam til App'en. For mere informationtion, se 
"Connecting to the Tactacam App" på tactacam.com/support (på engelsk)
2.  Brug funktionerne i app'en for at afspille på telefonen eller tablet.
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Lær dit TACTACAM at kende:
Tips og Kamera vibrationer 

Brugbare tips
Følg disse retningslinjer for at få bedst udbytte af dit kamera:

• Før du åbner bagklappen, så sørg for at dit kamera er fri fra vand og snavs. Hvis 
nødvendigt, så rengør med vand og aftør med en tør klud.
•  Før du påsætter bagknappen, så sørg for at pakningen ikke er beskidt og slutter tæt 
til. Hvis nødvendigt, så rengør med en fin børste eller trykluft fra dåse.
• Efter brug i saltvand, skal du skylle kameraet med alm. vand og aftørre med en klud.
•  Hvis din kamera linse bliver dugget, så lad det ligge og tørre med bagklappen 
aftaget.
•  Hvis sand eller skidt sætter sig omkring bagklappen, så sæt bagenden i blød i varmt 
vand i 5 min. Skyl herefter grundigt med vand for at fjerne skidt og snavs inden du 
åbner bagklappen.
• Kameraet er vandtæt, så du behøver ikke noget ekstra hus for at beskytte. dette. Du 
skal dog sikre dig at bagklappen er monteret korrekt og låst.
•  For bedste lydkvalitet, skal du sikre dig at dit mikrofons huller er fri for vand og skidt. 
For at fjerne vand eller snavs, kan du ryste kameraet eller blæse ind i mikrofonens hul.
*DU MÅ IKKE stikke noget ind i mikrofonen, da du risikere at ødelægge denne. 

INTET SD KORT = Kameraet kræver et micro SD, micro SDHC eller micro SDXC 
kort for at optage videoer.
SD KORTET ER FYLDT = Slet filer eller isæt et nyt kort.
SD FEJL= Kameraet kan ikke læse SD kortet. Prøv at formatere og forsøg igen.
BEMÆRK: Når du formatere SD kortet, vil ALT INDHOLD BLIVE SLETTET. For at 
undgå tab af videoer, skal du downloade og gemme alle filerne til din computer i en 
ny mappe. Vi anbefaler du formatere dit kort jævnligt, for at sikre at det kan modtage 
optagelser. 

VIGTIG MEDDELSE / KAMERA VIBRATIONER
Hvis kameraet begynder at vibrere i 5 sek.  gentagne gange skal du kontrollere 
følgende:
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Opladning og Batteri
KAMERAETS BATTERI
Dit kamera og batteri skal være forbundet når du skal benytte dit Tactacam.  
DU MÅ IKKE fjerne batteriet, når kameraet optager, da dette kan medføre tab af data. På dit 
Tactacam er der 4 grønne lys, når alle 4 lamper lyser er batteriet fuldt opladt. Efterhånden som 
batteristanden falder, vil antallet af tændte grønne lys blive færre til der kun er én tilbage. Når 
batteriet er nede på 10%, vil det sidste lys begynde at blinke. Hvis batterier kommer ned på 0%, 
vil den gemme optagelsen og lukke helt ned. 

MAKSIMAL BATTERI LEVETID
Ekstrem kulde kan påvirke batteriets levetid. For at undgå at batteriet taber strøm, bør du 
derfor holde det varmt, ved at opbevare det tæt på kroppen, indtil du skal bruge det. 'Vær 
opmærksom på at du ikke få trykket på Rec/Power knappen, så du tænder kameraet ved et 
uheld.

OPLADNING MED STRØMSTIK VIA USB
Batteriet oplades til 80% på ca. 2 timer og 100% på ca. 3 timer, hvis du oplader med det 
medfølgende USB kabel og sætter det i en USB adapter til direkte strøm. Nogle adaptere kan 
dog have en længere opladningstid.

Advarsel : Brug kun USB oplader markeret med: Output 5V 1A. Hvis du ikke kender den 
korrekte specifikation, så benyt det medfølgende USB kabel og oplad via din computer.

OPLADNING VIA USB KABEL I COMPUTER
Batteriet oplades til 80% på ca. 3 timer og 100% på ca. 4 timer, hvis du oplader med det 
medfølgende USB kabel via din computer. Når du oplader via din computer, anbefaler vi at du 
slukker for dit Tactacam. Opladnings tiden kan variere fra computer til computer. 

Ved opladning af flere batterier, anbefaler vi dobbeltladeren fra Tactacam, så du hurtigere får 
opladt alle dine batterier.
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Lær dit TACTACAM at kende:
Opladning og Batteri

KAMERA BRUG UNDER OPLADNING
Du kan benytte dit Tactacam når kameraet er i gang med at oplade via USB kablet, 
enten via computer eller adapter. Men du kan IKKE bruge optage funktionen når du 
oplader via din computer. Du kan godt optage når du oplader via adapter. 
Note: Når du oplader, har du aftaget bag klappen, hvorfor dit kamera ikke er 
vandtæt under opladning. 

OPBEVARING OG HÅNDTERING AF BATTERI
Dit Tactacam indeholder følsomme komponenter, inklusiv batteriet. Undgå at 
udsætte dit kamera for ekstreme temperature. Meget høje eller lave temperature 
kan nedbringe levetiden på dit batteri, eller forårsage at dit kamera ikke fungere 
korrekt. Undgå drastiske temperatur ændringer eller fugtighed, da dette kan 
forårsage kondens i eller på kameraet. 

Når du skal opbevare dit kamera, anbefales det at batteriet er opladt til 75% 
eller højere. Fjern batteriet fra kameraet så du undgår korrosion. Påsæt bagklappen, 
så du beskytter mod støv eller andet som kan påvirke kameraet.

Du må IKKE tørrer dit kamera eller batteri med en varmeenhed, såsom 
en microovn, ovn eller hårtørrer. Skader på kameraet eller batteriet som 
skyldes væsker indvendigt dækkes ikke af garantien. 

Du må ikke selv skille dit kamera ad da dette kan påvirke kameraets funktion og 
sikkerhed, ligesom garantien bortfalder.
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Lær dit Tactacam at kende:
FAQ

Hvordan slukker jeg mit kamera?
Hvis dit Tactacam ikke er forbundet med Tactacam App'en, vil det automatisk 
slukke efter 3 min. Hvis kameraet er forbundet, kan du trykke på Rec/
Powerknappe i 5 sek. så slukker kameraet ned.  
Note: Wi-Fi vil også slukke, når du slukker manuelt. Hvis du vil slukke for Wi-
Fi og stadig holde kameraet tændt, skal du trykke på Info/Wireless knappen i 
2 sek. Den blå lampe vil herefter slukke. Tryk blot på Rec/Power knappen, for 
at tage optagelse.

Mit TACTACAM reagerer ikke når jeg trykker på en knap
Tryk og hold Rec/Power knappen nede i 5 sek. indtil kameraet slukker. Du 
gemmer hermed indholdet på dit SD kort. Hvis dette ikke virker, skal du fjerne 
batteriet i 5 sek.  

Mit TACTACAM vil ikke tænde
Check at dit batteri er opladt. For at oplade dit kamera skal du benytte det 
medfølgende kabel.  

Hvilken slags SD kort skal jeg bruge?
Du skal bruge et klasse 10 micro SD kort, på minimum 32GB til Tactacam 
4.0, 5.0, og WIDE 5.0. Det kan tage op til 64GB kort. Dit micro SD kort, er 
hjertet i dit kamera, brug derfor det ekstra på kvaliteten, så du får fuldt udbytte.

Hvilket micro SD kort er det bedste?
Det bedste kort der kan anvendes er Lexar Professional micro SD kort. De er 
en del dyrere end andre almindelig kort, men forventes også at holde 
længere. Vi anbefaler også Kingston og Sandisk, som fungere ubeklageligt. 
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Lær dit TACTACAM at kende:
FAQ 

Hvordan får jeg min video ud af mit kamera?
Du har et par forskellige muligheder her. Du kan forbinde dit kamera direkte til din 
PC med det medfølgende kabel. Husk at tænde for kameraet, så din PC kan finde 
dit Tactacam. Du kan også benytte adapteren til dit micro SD kort og isætte denne 
direkte i din PC's kortlæser Sidst men ikke mindst kan du forbinde dit Tactacam til 
din smartphone eller tablet via trådløst forbindelse og overføre dem direkte herfra.

Min afspilning hakker
En optagelse der hakker er ikke lig med, at der er noget galt med filen. Hvis din 
optagelse hopper, skyldes det sandsynligvis én af følgende grunde:
Brug af en inkompatibel videoafspiller - Ikke alle videoafspillere understøtter .MPA4 
videoer. Vi anbefaler Quick Time Player som kan hentes gratis her: 
https://support.apple.com/quicktime

Din computer opfylder ikke minimumskravene til HD-afspilning. Jo højere 
opløsning og billedhastighed af dine videoer, jo sværere har computeren ved 
at arbejde med disse.

Når du afspiller direkte fra dit Tactacam via en USB forbindelse, skal du 
overføre videoen til din PC. Hvis din PC ikke opfylder minimumskravene, skal 
du sørge for at lukke alle programmer på din PC for at frigive kapacitet.

Hvad er batterilevetiden?
2.5 times non-stop optagelse. (uden brug af Wi-Fi)

Jeg har glemt mit Tactacams Wi-Fi brugernavn og kode.
Du skal resette dit kamera. Se "Resetting Your Camera’s Wireless Name and 
Password" på www.tactacam.com/support (på engelsk)
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Lær dit Tactacam at kende:
FAQ

Jeg har slukket mit Tactacam, men lyset er stadig tændt.
Hvis dit kamera ikke reagere på noget, skal du fjerne batteriet fra dit kamera i 
min. 5 sek. Hvis problemet fortsætter, prøv da at formatere dit micro SD kort.

Hvor finder jeg mit Tactacam's serienummer?
Kameraets serienummer finder du på indersiden af dit Tactacam's bagklap. 

Hvis jeg ønsker at bruge min egen stabilisator og ikke vil skifte?
Der findes en del monteringsmuligheder udover stabilisatoren. Mange 
cylindriske monteringer passer perfekt til vores universal montage, hvor den 
blot monteres oven på. Andre har en picatinny skinne monteret på deres bue 
eller gevær, hvor man kan bruge vores Picatinny montage, eller vores "under 
scope" montage til at fastgøre dit Tactacam.  

Monterings Tips (på engelsk)
Bue montage = Se Videoen: www.tactacam.com/videos
Gevær montage = Se Videoen: www.tactacam.com/videos

Gode tips til dit dig
Hold linsen ren — undgå fingeraftryk.
Før du åbner bagklappen, skal du sikre dig at kameraet er fri for skidt og 
snavs, samt det er tørt.
Ryst kameraet eller blæs ind i mikrofonen for at fjerne vand og snavs. Hvis 
nødvendigt kan du skylle kameraet i rindende vand og eftertørre med en klud.
Se mere på: www.tactacam.com/support (på engelsk)
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Lær dit TACTACAM at kende:
Fejlsøgning

● Kontroller dit micro SD kort. Sikre dig at det er et klasse 10 eller højere. Formater 
evt. dit SD kort.
● Konstant vibration er som regel et tegn på, at dit SD kort er fyldt. Gem de filer du 
ønsker på din PC eller anden harddisk og formater dit SD kort. Når du formatere dit 
SD kort, sletter du alt indhold. 

Hvis du ikke kan forbinde til trådløst

● Android: Gå til indstillinger, klik på Wi-Fi, vælg Tactacam, gå herefter 
ind i Tactacam App'en. Det kan være nødvendigt at gå ind og bede din 
enhed om at "glemme netværket". Forbind herefter dit Tactacam i Wi-Fi 
indstillinger
● iPhone:  Hvis Tactacam Wi-Fi ikke kan ses, skal du resette 
netværksindstillinger, hvorefter den burde komme frem. 
● Hvis Tactacam Wi-Fi kommer frem og tænder, men ikke forbinder, kan 
det skyldes en anden enhed er forbundet, inden man selv forbinder. 
Dette kan ske hvis man sætter kameraet op i en butik, hvor der er flere 
Tactacam's igang. Kontroller at dine Wi-Fi lampe blinker.

Hvordan afspiller jeg videoer?  - Systemkrav og Media player 
● Windows 7: 5k player 
● Windows 10: VCL player 
● Apple: QuickTime media player
● Android: MX player
● iPhone: Benyt den video afspiller der er installeret fra 

fabrikkens side. 
● Se tactacam.com for flere muligheder.

Hvis dit kamera fryser / Låser eller blinker konstant
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WWW.TACTACAM.COM

Lær dit TACTACAM at kende: 
Support og garanti

Kundeservice
Få hjælp og svar på dine spørgsmål. Vi er dedikeret Tactacam fans og 
står klar til at hjælpe og guide dig.
Skandinavisk kundesupport:
Jagt-Jakt.dk
Agenavej 39C, 2670 Greve - Danmark
Tlf. +45 52 230 111

Eller kontakt Tactacam’s Support, visit www.tactacam.com/support (på 
engelsk)

Garanti
Register dit Tactacam inden 10 dage fra køb og modtag nyhedsbreve (på 
engelsk) Du modtager automatisk 1 år garanti, modtager opdateringer og 
andet spændende information. 
www.tactacam.com/warranty-registration/
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Skandinavisk distributør

Jagt-Jakt.dk
Agenavej 39C

2670 Greve
Danmark

Tlf. (+45) 52 230 111 
Mail: Info@jagt-jakt.dk
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Lær dit Tactacam at kende:
FAQ
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