
Bruksanvisning 

 

1. Kamerans delar 

 

1. USB 

2. GPS 

3. ON / OFF-knapp 

4. Kameralins 

5. Indikator för laddning 

6. Indikator för inspelning 

7. Indikator för GPS 

8. TF-minneskortplats 

9. Reset-knapp 

10. OK-knapp / Spelar in / En-knappsinspelnign för nödläge 

11. Tillbaka-knapp / Meny 

12. Upp-knapp / Spela upp 

13. Ner-knapp / Pausa / Foto 

 

 

2. Knapparnas funktion 

 

1. OK: 

Under inspelning, tryck på knappen för att påbörja nödlägesinspelning; i 

standby-läge, tryck för att spela in; i meny eller uppspelläge, tryck för att 

bekräfta. 

 

2. Tillbaka: 

Tryck på knappen för att gå till meny; i andra fall används den för att gå 

tillbaka. 

 

3. Upp: 

Tryck på knappen för att välja föregående meny; i andra fall, tryck för att 

gå till spela upp-läget. 

 

4. Ner: 

Tryck på knappen för att stanna videon; i menyn, tryck för att välja nästa; 

i standby-läge, tryck för att ta ett foto. 

 

5. ON / OFF: 

Tryck på knappen för sätta på kameran; håll in knappen i 3 sek för att 

stänga av den. 

 

6. Reset: 

Återställningsknapp för när kameran oväntat slutat fungera. 

 

 

 

3. Användningsguide 

 

Indikator för batteriets strömnivå 

Indikator för batteriets strömnivå, se nedan: 

 

Fulladdat        75% batteri      50% batteri     25% batteri    Låg batterinivå 

 

Laddning av batteri 

Enheten kan laddas genom att kopplas till en dator eller billaddare. 

 

Koppla till 12V / 24V billaddare 

Vid användning som bilkamera behöver enheten kopplas till bilens 

laddare, så att den automatiskt börjar spela in genast då bilen startas. 

När bilen stängs av fortsätter kameran att spela in i ca 10 sekunder innan 

den automatiskt stängs av och sparar de inspelade filerna. 

Tips: 

Använd endast 5V billaddare, annars kan enheten skadas. 

 

Installera och ta bort ett minneskort 

1. Var noggrann med att sätta in TF-minneskortet korrekt. Om det blir 

felinsatt kan enheten och TF-kortet ta skada. 

2. Försäkra dig om att det är ett höghastighetsTF-kort med SDHC 

egenskap och att det bär logon C10 och uppåt. 

3. Om minneskortet inte är kompatibelt med enheten kommer 

komplikationer att uppstå, t.ex. att minneskortet inte känns igen av 

enheten, enheten kan inte spela in eller att enheten visar att det är ett 

låghastighetskort. 

 

(Notera: Livslängden på minneskortet är begränsad, eftersom 

inspelnings- och sparningsfrekvensen är för hög när den är kopplas till 

en bilkamera. Byt därför ut kortet efter en tid om inte inspelningen 

fungerar som den ska.) 

 

ON / OFF 

Tryck på knappen för sätta på kameran; håll in knappen i 3 sek för att 

stänga av den. 

 

Indikatorer: 

1. Indikator för laddning 

Vid laddning lyser den röda lampan, när batteriet är fulladdat slocknar 

den. 

2. Indikator för inspelning 

Vid inspelning blinkar den blåa lampan, när inspelning avslutas slutar 

lampan att blinka. 

3. Indikator för GPS 

När GPS:en inte är aktuell blinkar den gröna lampa, när GPS:en är 

aktuell blinkar lampan inte längre. 

 

Anmärkningar: 

Bildupplösning: standard 4M (2688x1512). 

När kameran kopplas till en billaddare medan bilen är på kommer 

kameran automatiskt att börja spela in. 

När kameran kopplas till en billaddare medan bilen är avstängd kommer 

den att automatiskt att stängas av efter 10 sekunder. 

När kameran sätts på kommer GPS:en automatiskt att söka efter 

satelliter. När GPS:en inte är aktuell visas en grå ikon  till vänster på 

skärmen, och när den är aktuell kommer en grön ikon  upp. 

 

Inspelningsläge / Fotoläge 

1. Tryck på OK-knappen för att filma. Tryck igen för att påbörja 

nödlägesinspelning och då visas en  ikon på skärmen. Tryck på 

Ner-knappen för att stoppa videon. Vid inspelningsläge blinkar en röd ● 

ikon och den totala inspelningstiden visas på skärmen. Samtidigt blinkar 

den blåa indikatorn för inspelning. 

2. I standby-läge, tryck på Ner-knappen för att ta bilder. Bildupplösningen 

är standard 4M (2688x1512). 

 

Uppspelningsläge: 

I uppspelningsläget finns Video- och Nödläge-mappar. Tryck på Upp- 

och Ner-knappen för att byta mellan mappar. 

1. Video-mappar: vanliga videor kan spelas över. 

2. Nödläge-mappar: Upp till 10 nödlägesfiler kan sparas och de videorna 

kan inte spelas över och behöver raderas manuellt. 

 

 



4. Menyfunktioner 

 

Spela upp fil: Video / Nödläge 

I standby-läge, tryck på Upp-knappen för att gå till uppspelning. Tryck på 

Upp- eller Ner-knappen för att välja video. Tryck på OK-knappen för att 

bekräfta. Eller: gå till menyn och välj Video / Nödläge. Välj de vanliga 

videorna eller nödlägesvideorna för att spela upp. 

 

Datum / Tid: 

För att ställa in tid, datum och år. 

 

Tidsstämpel: Av / På 

När funktionen är på kommer enheten automatiskt att sätta till tid och 

datum på videon. 

 

Videoupplösning: 2560x1080 / p30, 2304x1296 / p30, 1920x1080 / p30 

HDR, 1280x720 / p60 

Välj önskad upplösning. 

 

Bildupplösning: 13M (4800x2700), 9M (4000x2250), 4M (2688x1512)  

 

Bildkvalitet: S.Fine / Fine / Normal 

 

EV (Exponeringsvärde): -2.0 EV, -1.7 EV, -1.3 EV, -1.0 EV, -0.7 EV, -0.3 

EV, 0.0 EV, +0.3 EV, +0.7 EV, +1.0 EV, +1.3 EV, +1.7 EV, +2.0 EV 

Efter att ha valt exponeringsvärde i menyn kommer exponeringen i 

videorna att ändras därefter. 

 

ADAS sensor: På / Av 

Avåkningsvarnare (Lane Departure Warning System (LDWS)), Låg 

belysning varningssystem, Förartrötthetsvarning, etc. 

 

LCD inställning: På / Stäng av efter 30 sec / Stäng av efter 3 min / Av 

Används för att ställa in skärmsläckartiden. Skärmsläckaren kommer 

automatiskt på vid vald tid när enheten inte används. Tryck på vilken 

knapp som helst för att återvända från skärmsläckaren. 

 

Ljudinspelning: På / Av  

 

Pipljud: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

 

Inspelningsintervall: 3 min / 5 min 

När utrymmet för inspelning är fullt kommer videorna att börja spelas 

över från början. Filstorleken bestäms utifrån inspelningstiden. 

 

Rörelsedetektor: På / Av 

När rörelsedetektorn är påsatt kommer kameran automatiskt att spela in 

ca 10 sekunder efter att något objekt har rört sig framför bilen och stanna 

vid den bestämda tiden. Inspelningen fortsätter ifall objektet fortsätter att 

röra på sig framför bilen. 

 

Krockigenkänning: Av / Hög / Medel / Låg 

Vid händelse av krock slås ett starkt skydd på. 

  

Frekvens: Automatisk / 60Hz / 50Hz 

Välj frekvens för strömledning. Om du t.ex. väljer fel ljusfrekvens kommer 

horisontella linjer att komma upp på skärmen från störningar. 

 

Språk: English / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Deutsch 

 

Borttagning av fil: Video / Nödläge 

Radera Video- eller Nödläge-fil. 

 

Formatera: Välj för att formatera minneskortet. 

 

Systemåterställning: Välj för att återställa till standardinställningar. 

 

Om: Kontrollera enhetens version.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Spelarprogramvara 
 

Spelarprogramvara: 

 

1. Funktioner 

Förutom att spela upp videor kan programmet visa upp GPS-tracking på 

kartan (om enheten har GPS). 

 

2. Uppspelningsprogram 

Det finns en Player komprimerad fil i ”HD Player”-filen och den kan 

användas efter att ha blivit uppackad. 

Spela  Paus Radera Uppdatering 

Lägg till Kopiera Radera permanent Stop 

 

 


