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ANVÄNDARMANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mini USB 2. HDMI 3. SD-kortplats 

4. Upp 5. Meny 6. Ned 

7. Laddningsindikator 8. Arbetsindikator 9. Skärm 

10. OK 11. Läge 12. Lås 

13. Ström 14. Lins 15. Återställ 

16. Mic   
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Användaranvisningar 

1. Laddar 

Anslut kameran till billaddaren via USB-porten 

2. Slå på/av kameran 

Om kameran är ansluten till billaddaren, slås den automatiskt på med bilen. 

Om den inte är ansluten i bilen, gör så här: 

Långt tryck på strömknappen, och kameran slås på 

Långt tryck på strömknappen igen, och kameran slås på. 

3. Videoinspelning 

Vid första användning kan du behöva formatera SD-kortet. Sök menyn med format om det 

inte spelas in normalt. 

Efter att SD-kortets formaterats, trycker du kort på OK-knappen för att starta 

videoinspelningen. Tryck kort på OK-knappen igen för att stoppa videoinspelningen 

4. Fotografering 

Byt till fotoläge med lägesknappen. Tryck sedan kort på OK-knappen för att ta ett foto. 

5. Uppspelning 

Växla till uppspelningsläge med lägesknappen. Du kan då du spela upp videor och foton. 

6. Menyinställning 

I videoläge, tar ett kort tryck på Menyknappen dig till sidan videomeny, och ytterligare ett 

tryck på menyknappen anger nästa menysida. 

I fotoläge, tar ett kort tryck på Menyknappen dig till sidan bildmeny, och ytterligare ett tryck 

på menyknappen anger nästa menysida. 

7. Egenskaper och funktioner  

(1) G-sensor 

(2) Parkeringsläge 

(3) Inställning av registreringsnummer 

 

 

8. Specifikationer 
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Skärmstorlek 3,0 tum 

Alternativspråk English, Dansk, Netherlands, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Polski, 
Português, Español, Svenska 

Videoupplösning 1920*1080P 30fps/1280*720P 60fps/720P 30fps/WVGA/VGA 

Fotostorlek 12M 

Formatera AVI, JPG 

Visningsvinkel 140° 

Lagring Mikro SD-kort upp till 32 GB 

Ström 12V billaddare 
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MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter 
och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och 
elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en 
överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning 
och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas 
separat. 

 

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet 
avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte 
skadar miljön. 

 

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och 
batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. 
Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. 

 

Varning: Litiumbatteri inuti 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics



