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Betjeningsvejledning 
Dashcam forrudekamera til bil 

CCT-1230 

 
www.denver.eu 

Inden du tager dette produkt i brug, bør du læse hele 

denne vejledning omhyggeligt. 
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Batteriet i denne enhed er der kun for at sikre, at 
optagelser gemmes korrekt. Det er ikke beregnet til, at 
enheden kan køre på batteri, da kapaciteten er lille. 
 
 

Sikkerhedsoplysninger 
 
Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug 
første gang, og gem vejledningen til senere brug. 
 

1. Advarsel: Dette produkt indeholder et LiPo-batteri. 
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så 

dele ikke bliver tygget på eller slugt. 
3. Produktets driftstemperatur ligger fra 0 °C til 45 °C, og 

opbevaringstemperaturen ligger fra 0 °C til 45 °C. Udenfor 
dette område kan funktionaliteten blive påvirket. 

4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i 
enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør 
altid udføres af kvalificeret fagmand. 

5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys! 
6. Enheden er ikke vandtæt. 
7. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, 

kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller 
fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående 
afbryde brugen. 

8. Må kun anvendes med den medfølgende 12 V biladapter. 
9. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da 

produktet ellers vil kunne fungere unormalt. 
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Produktoversigt 

 

 
 
 
 

1. LCD-skærm 2. Op/Lydløs 3. Menu 4. OK/Power 

 
5. Mode 6. Ned 7. Nulstil 8. Objektiv 9. Mikrofon 

 
10. Nattelys     11. SD kortindstik     12. USB-port 
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1. Opladning 
 

Forbind kameraet til bilopladeren via USB-porten. 
 

2. Tænde/slukke kameraet 
 

Hvis kameraet er forbundet til bilopladeren, vil det automatisk tænde, 
når du starter bilen. 

 
Hvis ikke, skal du gøre følgende: 

 
Langt tryk på knappen OK/Power for at tænde kameraet. 

Langt tryk på knappen OK/Power igen for at slukke kameraet. 

 
 

3. Videooptagelse 
 

Hvis kameraet er forbundet til bilopladeren, vil det automatisk starte 
videooptagelse. Optagelsen afbrydes, når bilen slukkes. 

 
Hvis kameraet ikke er forbundet til bilopladeren, skal du tænde 
kameraet og trykke på knappen OK/Power for at starte 
videooptagelse. Tryk på knappen OK/Power igen for at afbryde 
videooptagelsen. 
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4. Fotooptagelse 
 

Når kameraet er tændt, kan du trykke kort på knappen Mode for at 
skifte til fotooptagelse. 

 
Tryk dernæst kort på knappen OK/Power for at tage et foto. 

 
5. Afspilning 

 
Tænd kameraet, og tryk kort på knappen Mode for at skifte til 
afspilningsfunktion. Tryk dernæst kort på knappen OK/Power for at 
afspille videooptagelsen. 

 
6. Videoopsætning 

 
Vælg videofunktion, og tryk kort på knappen Menu for at åbne 
opsætning af videoindstillinger. Tryk dernæst kort på knappen Menu 
igen for at gå videre til anden side i menuen. 

 
7. Fotoopsætning 

 
Tænd kameraet, og tryk kort på knappen Mode for at skifte til 
fotofunktion. Tryk dernæst kort på knappen Menu for at foretage dine 
fotoindstillinger. 
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8. Specifikationer 
 

LCD skærmstørrelse 2,4" 

 
 
 
 

Displaysprog 

Dansk - Tysk - Spansk - 

Fransk - Italiensk - 

Hollandsk - Polsk - 

Portugisisk - Finsk - Norge- 

Engelsk - Svensk 

Videoopløsning 1920*1080P interpoleret；
1280*720P, 640*480 VGA 

Billedstørrelse 5M, 3M, 2M, VGA 

Format AVI, JPG 

Betragtningsvinkel 60 grader 

Lager Micro SD-kort 

Strømforsyning 12 V biloplader 
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9. Fejlfinding: 

 
Ved almindeligt forekommende problemer kan du prøve med 
forslagene herunder: 

 
• Kan ikke optage billeder og video.  

Tjek, at der er tilstrækkelig plads på TF-kortet, og at det ikke er 
låst. 

 
• “filfejl” ved afspilning af billeder eller video.  

Ufærdige filer pga. fejl på SD-kortet, formatér dit SD-kort. 

 
• Sort billede ved optagelser af himmel eller vand.  

Optagelser med stor kontrast vil påvirke kameraets automatiske 
eksponeringsfunktion. Du kan justere “EV” i opsætningen for at 
korrigere. 

 
• Farven angives ikke perfekt i skyet vejr og udendørs belysning .  

Stil funktionen “hvidbalance” på automatisk. 

• Striber forstyrrer billedet.  
Skyldes forkert “lysfrekvens”, vælg 50 Hz eller 60 Hz afhængigt 
af den lokale strømforsyningsfrekvens. 

• Nedbrud 

 
Genstart kameraet med knappen ” RESET”. 
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Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i 

manualen. 

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S 

 
 
 

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, 

komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for 

miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke 
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håndteres korrekt. 
 
 
 

 
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående 

overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og 

batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal 

indsamles særskilt. 

 
 

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, 

der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes 

i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. 
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Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og 

elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på 

genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra 

husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 

DENVER A/S 
 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denver.eu 
 

Advarsel: Lithiumbatteri indeni 


