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Brugervejledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mini USB 2. HDMI 3. SD kortindstik 

4. Op 5. Menu 6. Ned 

7. Opladningsindikator 8. Aktivitetsindikator 9. Skærm 

10. OK 11. Tilstand 12. Lås 

13. Strømkrav 14. Linse 15. Nulstil 

16. Mikrofon   
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Betjeningsvejledning 

1. Oplader 

Forbind kameraet til bilopladeren via USB-porten 

2. Tænde/slukke kameraet 

Hvis kameraet er forbundet til bilopladeren, tænder det automatisk, når bilen startes. 

Hvis kameraet ikke anvendes i bilen, skal du gøre følgende: 

Tryk og hold Tænd/slukknappen, til kameraet tænder 

Tryk og hold Tænd/slukknappen igen for at slukke kameraet. 

3. Videooptagelse 

Ved første brug kan det være nødvendigt at formatere SD-kortet. Gå ind i menuen 

formatering, hvis der ikke kan optages normalt. 

Når SD-kortet er formateret, skal du trykke kort på knappen OK for at starte en 

videooptagelse. Tryk kort på knappen OK igen for at afslutte videooptagelsen 

4. Billedoptagelse 

Skift til billedtilstand ved at trykke på knappen Mode, og tryk dernæst kort på knappen OK 

for at tage et billede. 

5. Afspil 

Skift til Afspilningstilstand ved at trykke på knappen Mode, hvorefter du kan afspille dine 

video- og billedoptagelser. 

6. Menuen Opsætning 

I video-tilstand, tryk kort på knappen Menu for at åbne videomenuen. Tryk kort på knappen 

Menu igen for at gå videre til næste side i menuen. 

I billedtilstand, tryk kort på knappen Menu for at åbne billedmenuen. Tryk kort på knappen 

Menu igen for at gå videre til næste side i menuen. 

7. Features og funktioner  

(1) G-sensor 

(2) Parkeringstilstand 

(3) Nummerpladeopsætning 
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8. Specifikationer 

 

Skærmstørrelse 3,0" 

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

Videoopløsning 1920*1080P 30 bps/1280*720P 60 bps/720P 30 bps/WVGA/VGA 

Billedopløsning 12 M 

Formater MOV, JPG 

Betragtningsvinkel 140° 

Lager Micro SD-kort op til 32 GB 

Strømkrav 12 V biloplader 
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ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS 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 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 brugte 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. 

 

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. 

 

Advarsel: Lithiumbatteri indeni 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Søften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics
http://www.facebook.com/denverelectronics



