Instruksjoner for bruk av DashCam
1. For å slå på kameraet må du holde inne knappen på høyre side. Knappen har det universelle merket for
av/på. Hvis kameraet ikke slår seg på; må du koble til en strømkilde.
2. 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.
Knappbeskrivelse:
OK = Start/Stopp opptak manuelt
M= 1 klikk: Skift bildemodus fra Full HD (Best bildekvalitet), 2 klikk: VGA (Foto) og 3 klikk: avspilling av opptak.
Lås= Kameraet har G-sensor (kraftsensor) som registrerer f.eks. sammenstøt eller harde nedbremsinger.
Hensikten med dette er at hvis det skjer noe uforutsett; skal kameraet låse klippet slik at det ikke overskrives
automatisk når minnet er fullt. Hvis du f.eks. blir forbikjørt; og du ønsker å lagre dette klippet permanent; kan
du klikke på låseknappen under opptak. For å avslutte opptaket; klikker du på «OK-knapp». OBS! For å starte
opptak igjen etter dette: Trykk «OK» én gang til.
Menybeskrivelse:
Menyknapp= Knapp i midten på venstre side. 1 klikk= åpne bildeinnstillinger. 2 klikk= åpne kamerainnstillinger
Du kan bla opp og ned med piltastene. Velg kategori og trykk «OK». Bruk Menyknapp for å bla tilbake.
1 KLIKK
-> Resolution: Her kan du justere oppløsning
-> Date tag: Hvis du ønsker å ha dato og tid på filmen; kan du aktivere/deaktivere det her.
-> Motion detection: Hvis du ønsker at kameraet skal filme ved bevegelse; mens bilen står i ro; aktiverer du
motion detection.
-> Cyclikc Record: Justér varighet av hvert enkelt opptak. (Under opptak deles kjøreturen opp i en serie av
opptak på 3,5 eller 10 minutter)
-> Audio: Aktiver/Deaktiver lydopptak
-> EV: Juster kameraets lukketid. Ved å justere kameraets lukketid; kan du justere skarpheten i bildet.
2 KLIKK
-> Format: Slett alt data på minnekort
-> Language Setting: Juster språk. Kameraet har ingen Skandinaviske språk – så vi anbefaler at denne ikke
justeres på.
-> 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.
-> Reset System: Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillinger
-> Frequenzy: Juster Hz på skjermen. Anbefalte verdier er forhåndsinnstilt.
-> Time Setting: Her kan du justere dato og tid.
-> Video Rotate: Her kan rotere bildet
-> Fill light: Slå på lys
-> Version: Se produktets serienummer
Skjermikon forklaring:
Kamera i øvre venstre hjørne: Indikerer om kameraet er i video eller fotomodus
Kamera i sirkel med rødt tall: Indikerer hvor mange minutter en videosekvens er konfiguert til. 3 minutter er
standard.
Rød sol/gul måne indikerer om den er i dag eller nattmodus.
Høyre side i skjermbildet:
1080P: Indikerer hvilken oppløsning du har stilt kameraet til. 1080P er den beste; og er standardinstilliung.
Minnekort: Indikerer at minnekort er satt i.
Batter/kontakt: Indikerer batterikapasitet eller om kameraet er tilkoblet strøm

Annet: Det medfølger ikke minnekort til kameraet. Minnekort fåes kjøpt hos de fleste elektronikkbutikker eller.
Vi anbefaler SanDisk MicroSD 8 GB. Dette koster normalt mellom 49-80,- kroner.
Det er ikke stort internbatteri i kameraet. Det varer kun i høyst noen minutter. Kamera må derfor alltid være
koblet til strøm ved bruk. Grunnen til at kameraet har begrenset batteristørrelse; er fordi man ønsker
kameraet så lett som mulig slik at det holder seg i posisjon ved et eventuelt sammenstøt eller nedbremsning.
Vi ønsker deg lykke til med ditt nye DashCamera; og håper du blir godt fornøyd. Hvis du har noen spørsmål som
denne bruksanvisningen ikke belyser; ber vi deg ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 38 39 55 40 eller
mail post@nettpris.eu
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