Instruksjoner for bruk av DashCam
1.
2.

For å slå på kameraet må du holde inne den øverste knappen på venstre side. Knappen har det
universelle merket for av/på. Hvis kameraet ikke slår seg på; må du koble til en strømkilde.
Når kameraet er slått på; vil det starte opptak umiddelbart. Opptak vil stoppe av seg selv kort tid etter
at du har stoppet bilen og skrudd av tenningen.

Den røde knappen med en P på brukes slik:
Hvis du ønsker at kameraet skal ta opp når du er ute av bilen; må du trykke på den røde knappen før kameraet
slår seg av (av seg selv). Når kameraet er i parkeringsmodus vil det automatisk spille inn video ved bevegelse
innenfor kameraets synsvidde; eller hvis kameraets G-sensor blir aktivert.
Menybeskrivelse:
For å åpne menyen må du trykke på den nederst på venstre side. Menyen er todelt. Trykk 1 gang for side 1
og en gang til for side to.
Trykk på meny knapp én gang:
-> Resolution: Her kan du justere oppløsning
-> Loop mode: Her kan du justere hvor mange minutter om gangen som kan overskrives med nytt
videomateriale hvis minnet er fullt.
-> Exposure: Ved å justere exposure; justerer du hvor mye lys kameraet slipper inn. Det er allerede
justert til standard; og det skal normalt sett ikke være nødvendig å justere på dette.
-> Motion detection: Hvis du ønsker at kameraet skal filme ved bevegelse; mens bilen står i ro;
aktiverer du motion detection.
-> Record audio: Her kan du justere om du ønsker å ta opp lyd eller ikke.
-> Date stamp: Hvis du ønsker å ha dato og tid på filmen; kan du aktivere/deaktivere det her.
-> G Sensor: Ved en ulykke eller kraftig nedbremsing vil G-krefter settes i sving. Da er det viktig å
beholde det som du har filmet. Når kameraet registrerer G-krefter; vil den automatisk låse opptaket
slik at det ikke kan overskrives. I G-Sensor menyen kan du justere hvor mange G som skal til før
kameraet reagerer.
Trykk på meny knapp én gang til:
-> Park mode: Her kan du justere hvor mange G kameraet skal reagere på når bilen står parkert
-> Date/time: Her kan du justere dato og tid.
-> Auto power off: Her kan du justere hvor lang tid det skal gå før kameraet slår seg av når bilen står
stille.
-> Screen saver: Juster hvor lang tid det skal gå før skjermsparer slår seg på.
-> Beep sound: Aktiver/deaktiver tastelyd
-> Language: Juster språk. Kameraet har ingen Skandinaviske språk – så vi anbefaler at denne ikke
justeres på.
-> Frequenzy: Juster Hz på skjermen. Anbefalte verdier er forhåndsinnstilt.
-> Format: Slett alt data på minnekort
-> Default settings: Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinstillinger
-> Version: Viser kameraets versjonnummer.
Minnekort settes inn på venstre side; mellom av/på knapp og menyknapp. Det medfølger USB kabel
for lading og overføring av data. Det medfølger også 12V kabel for sigarettenner i bil. Denne anbefales
å ha i hele tiden under bruk. Kameraet har også en HDMI utgang for avspilling til PC eller TV.
Har du ubesvarte spørsmål? Kontakt gjerne vårt kundesenter på telefon 38 39 55 40 eller
post@nettpris.eu.

