
Brugervejledning til bilkamera foran og
bagved med G-sensor - 1080p/720p



Specifikationer
- Display størrelse: 4"
- Front kameraets opløsning: 1920x1080
- Front kameraets synsfelt: 170 grader
- Bagkameraets opløsning: 1280x720
- Bagkameraets synsfelt: 130 grader
- Længden på kablet til bagkameraet: 6,5m
- Strømkablets længde: 3,5m
- Videoformat: MOV
- Billedformat: JPEG
- Understøttet hukommelsesplads: MicroSD op til 32GB (IKKE inkluderet)
- Batterikapacitet: 300mAh

1. Monteringskrog
2. USB data indgang
3. Indgang til bagkamera
4. Vælg tilstand
5. Op-knap
6. Ok/Tænd-knap
7. Ned-knap

8. Menu-knap
9. LCD skærm
10.MicroSD kortspor
11. Genstart
12.Linse
13.Højttaler



Instruktioner for brug
Hold tænd-knappen nede, det blå lys vil indikere at kameraet er tændt. For at slukke
kameraet, skal du holde tænd-knappen nede igen, hvorefter det blå lys vil slukke.
Hvis batteriniveauet er lavt, slukker kameraet automatisk.
Tryk kort på Mode-knappen for at skifte til optagelsestilstand. Øverst i venstre hjørne
af skærmen ser du kameraikonet. Tryk på Ok-knappen for at starte optagelsen,
hvorefter den røde prik tæt på kameraikonet vil blinke.
Tryk kort på Mode-knappen for at skifte til billedtilstand. Øverst i venstre hjørne af
skærmen ser du kameraikonet. Tryk på Ok-knappen og skærmen vil blinke en gang,
hvilket indikerer at du har taget et billede.
Tryk kort på Mode-knappen for at skifte til afspilning. Øverst i venstre hjørne af
skærmen ser du afspilningsikonet. Tryk på Ok-knappen for at vælge den fil du vil
afspille.

Indstillinger
Tryk på Mode-knappen for at tilgå videoindstillingerne. Denne gang vil videoikonet
have en gul baggrund. Tryk kort på Mode-knappen igen, for at afslutte
videoindstillingerne.
For at indstille tiden, skal du åbne tidsindstillinger og trykke kort på Ok-knappen. Du
kan indstille år, måned, dag og tid. Når du er færdig skal du trykke på Ok-knappen,
for at bekræfte ændringerne.

Opladning af batteriet
Mens batteriet oplader vil den røde indikator være tændt, hvilket viser at

batteriet oplader. Opladningstiden er omkring 180 minutter, og den røde indikator
slukker automatisk når opladningen er fuldført.
Du kan oplade kameraet med en strømadapter eller PC via et USB-kabel.


