
 

Användarhandbok 

 

Produktbeskrivning: 

 

 1）Uppåtknapp            2）MENU            3）Nedåtknapp 

 4）USB-gränssnitt         5）Kamera            6）Högtalare  

 7）OK-knapp            8）MODE            9）Strömbrytare  

10）Bildskärm        11）TF-kortplats           12）Nattlampa 

13）Monteringsuttag          14）Återställningsknapp        15）Mikrofon 

 

 



 

Beskrivning av knappar och gränssnittsfunktioner： 

 1）Uppåtknapp  

       Tryck kort på knappen i standbyläge eller inspelningsstatus för att zooma in 

digitalt.  

Markerar ett menyalternativ uppåt.  

2）MENU-knapp  

Tryck kort på knappen för att visa inställningsmenyn. 

3）Nedåtknapp  

Tryck kort på knappen i standbyläge eller inspelningsstatus för att zooma ut 

digitalt.  

Markerar ett menyalternativ nedåt.  

 4）USB-gränssnitt  

Anslut till en dator för dataöverföring  

Anslut till extern strömkälla för att ladda batteriet eller tillföra ström. 

5）Kamera  

120° vidvinkellins； 

6）Högtalare 

Videouppspelning, röstmonitor, varningsljud  

 7）OK-knapp  

Bekräftelseknapp för att spela in video och ta foton 

I inspelningsläge, tryck för att starta videoinspelning, tryck igen för att stoppa；  

I fotoläge, tryck kort för att ta ett foto. 

I menyläge bekräftar knappen alternativval. 

 8）MODE  

      Tryck kort på knappen för att växla mellan fotoläge, inspelningsläge och 

uppspelningsläge.  

 9）Strömbrytare  

Håll in för att slå på/av, tryck kort för att tända/släcka nattlampan. 

 10）Bildskärm  



 

Displayfönster  

11）TF-kortplats   

Plats för minneskort  

 12）Nattlampa 

Du slår på nattlampan genom att trycka på strömbrytaren.  

 13）Monteringsuttag 

Installera enheten i fordonets vindruta med adaptern  

 14）Återställningsknapp  

Används för omstart vid krasch 

 15）Mikrofon   

 

Beskrivning av specialfunktioner 

 Synkronisera inspelningens start och stopp, och spara videofilerna efter anslutning 

till bilens strömkälla. 

 G-sensorfunktion 

Om tyngdaccelerationen överskrider 6 g (1 g=9,82 m/s²), sparas filmen 

automatiskt som en EVE-fil. Filen raderas inte. 

 Loopinspelning utan skarvar eller läckage 

 SOS-fil 

Tryck kort på "M" under inspelning för att spara aktuell film. Filen skrivs inte över 

vid nästa inspelning.  

 

 

Funktioner för inspelning/foto 

 Strömbrytare   

Håll in strömbrytaren för att starta. Indikatorlampan lyser när strömmen är 

påslagen.  

Håll in strömbrytaren igen för att stänga av. Indikatorlampan släcks.  

Obs! Videoenheten stängs av automatiskt efter varning om att batteriet snart tar 

slut.    



 

 

 Inspelningsläge 

Tryck kort på ”M”-knappen för att gå till inspelningsläge. Ikonen REC visas i det 

övre vänstra hörnet. 

Tryck kort på ”OK” för att starta inspelningen. En blinkande röd punkt vid 

REC-ikonen visar att inspelning pågår. 

 

 Fotoläge 

Tryck kort på ”M”-knappen för att gå till fotoläge. En fotoikon visas i det övre 

vänstra hörnet. 

Tryck sedan kort på ”OK” för att ta ett foto. Skärmen blinkar till när fotot tas. 

 

 USB-läge 

Anslut DVR-enheten till datorn med en USB-kabel och slå på strömmen. Det finns 

två alternativ i USB-menyn. 

1: USB-Disk 

Välj den här funktionen om du vill spara en video- eller fotofil. 

2: PC-Camera 

Välj den här funktionen om du vill använda DVR-enheten som en 

USB-webbkamera för videochatt eller fotografering. 

 

 Spela upp och radera video/foto 

1. Slå på DVR-enheten och tryck på inspelningsknappen för att stoppa 

inspelningen. 

2. Tryck kort två gånger på strömbrytaren för att gå till uppspelningsläge. 

3. Välj vilken inspelad fil som du vill spela upp eller visa med knapparna  

och . 

4. Om du vill radera fil trycker du på menyknappen när du har slutat spela upp 

filer och går sedan till raderingsläge. 



 

5. Välj radering eller formatering med  eller . 

6. Slutför genom att trycka en gång till på menyknappen.  

 

Alternativ vid inspelning 

 Resolution  

Välj upplösning för videoläge. Tänk på att ju mer detaljer bilden innehåller, desto  

större plats tar filen.  

 

Du kan välja mellan följande upplösningsinställningar: 

1080FHD 1920 x 1080 

1080P    1440 x 1080 

720P     1280 x 720 

WVGA   848 x 480 

VGA     640 x 480 

QVGA   320 x 240 

 

Tryck på   i inspelningsmenyn tills "Resolution" är markerat och tryck på OK 

för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja kameraupplösning. Tryck på OK för att bekräfta och 

gå tillbaka till menyn. 

 

 Loop Recording  

Om minneskortet är fullt raderas den äldsta inspelade filen. Vid loopinspelning frigörs 

utrymme genom att den äldsta delen av bildfilen raderas, så att inspelningen kan 

fortsätta. 

 

Tryck på   i inspelningsmenyn tills "Loop recording" är markerat och tryck på 

OK för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja Off/1 Minute/3 Minutes/5 Minutes. Tryck på OK för 

att bekräfta och gå tillbaka till menyn.  

 

 EV  

Du kan justera EV-värden efter olika ljusförhållanden, och du kan maximera skärmens 

ljusstyrka.  



 

 

Tryck på   i inspelningsmenyn tills "EV" är markerat och tryck på OK för att 

gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja +2.0 / +5 / 3 / +4 / 3 / +1.0 / +2 / 3 / +1 / 3 / +0.0 / -1 / 

3 / -2 / 3 / -1.0 / -4 / 3 / -5 / 3 / -2.0. Tryck på OK för att bekräfta och gå tillbaka till 

menyn. 

 

 Motion Detection  

När rörelsedetektorn är aktiv känner sensorn av om ett föremål rör sig och startar 

inspelningen. Om inget föremål rör sig stoppar DVR-enheten inspelningen efter 5 

sekunder. 

Tryck på   i inspelningsmenyn tills "Motion Detection" är markerat och tryck 

på OK för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja On/Off. Tryck på OK för att bekräfta och gå tillbaka 

till menyn. 

 

 Audio  

Videoinspelningen kan vara med eller utan ljud.  

Tryck på   i inspelningsmenyn tills "Audio" är markerat och tryck på OK för 

att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja On/Off. Tryck på OK för att bekräfta och gå tillbaka 

till menyn. 

 

 Date Stamp  

Om du aktiverar funktionen visas en tidsstämpel på sidan av en video.  

Tryck på   i inspelningsmenyn tills "Date Stamp" är markerat och tryck på 

OK för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja On/Off. Tryck på OK för att bekräfta och gå tillbaka 

till menyn. 

 

 G-sensor  

Om tyngdaccelerationen överskrider 6 g (1 g = 9,82 m/s²) sparar DVR-enheten 

automatiskt filmen med olyckan och skyddar filen från att raderas. 



 

Tryck på   i inspelningsmenyn tills "G-sensor" är markerat och tryck på OK 

för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja 2G/4G/8G/Off. Tryck på OK för att bekräfta och gå 

tillbaka till menyn.  

 

 

 Button Sound  

Tryck på   i inspelningsmenyn tills "Button Sound" är markerat och tryck på 

OK för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja On/Off. Tryck på OK för att bekräfta och gå tillbaka 

till menyn. 

 

 

 

Kameraalternativ 

 Timer 

Tryck på   i kameramenyn tills "Timer"  

är markerat och tryck på OK för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja Single/2S Timer/5S Timer/10S Timer. Tryck på OK 

för att bekräfta och gå tillbaka till menyn. 

 

 Resolution  

Använd alternativet för att ställa in fotografiernas storlek. Ju fler detaljer i bilden, desto 

större plats tar filen.  

Du kan välja mellan följande upplösningsinställningar: 

 

12M 4032 x 3024 

10M 3648 x 2736 

8M 3264 x 2448 

5M 2592 x 1944 

3M 2048 x 1536 

2MHD 1920 x 1080 

VGA 640 x 480 

1.3M 1280 x 960 



 

Tryck på   i kameramenyn tills "Resolution" är markerat och tryck på OK för 

att gå till undermenyn.  

tryck på   för att välja önskad upplösning. Tryck på OK för att bekräfta och gå 

tillbaka till menyn. 

 

 

 Sequence  

Öppna den här funktionen för att ta fem bilder kontinuerligt.  

Tryck på   i kameranmenyn tills "Sequence" är markerat och tryck på OK för 

att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja On/Off. Tryck på OK för att bekräfta och gå tillbaka 

till menyn. 

 

 

 Quality  

Tryck på   i kameranmenyn tills "Quality" är markerat och tryck på OK för att 

gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja Fine/Normal/Economy. Tryck på OK för att bekräfta 

och gå tillbaka till menyn. 

 

 

 Sharpness  

Använd det här alternativet för att justera de olika bildeffekterna och skärpan.  

Tryck på   i kameranmenyn tills "Sharpness" är markerat och tryck på OK för 

att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja Strong/Normal/Soft. Tryck på OK för att bekräfta och 

gå tillbaka till menyn. 

 

 

 White Balance  

Använd det här alternativet för att justera färgnyansen utifrån aktuella ljusförhållanden. 

Använd det här alternativet för att korrigera färgskillnader under olika ljusförhållanden. 



 

När vitbalansen är satt till Auto kompenserar DVR-enheten automatiskt för olika 

ljusförhållanden. Tryck på   i kameranmenyn tills "White Balance" är 

markerat och tryck på OK för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent. Tryck 

på OK för att bekräfta och gå tillbaka till menyn. 

 

 

 Color  

Du kan välja att ta standardbilder med klara färger, det finns också specialeffekter som 

svartvita bilder eller bilder i retrostil. 

Tryck på   i kameranmenyn tills "Color" är markerat och tryck på OK för att 

gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja Color/B&W/Sepia. Tryck på OK för att bekräfta och 

gå tillbaka till menyn. 

 

 

 EV  

Du kan justera EV-värden  efter olika ljusförhållanden, och du kan maximera 

skärmens ljusstyrka.  

Tryck på   i inspelningsmenyn tills "EV" är markerat och tryck på OK för att 

gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja +2.0 / +5 / 3 / +4 / 3 / +1.0 / +2 / 3 / +1 / 3 / +0.0 / -1 / 

3 / -2 / 3 / -1.0 / -4 / 3 / -5 / 3 / -2.0. Tryck på OK för att bekräfta och gå tillbaka till 

menyn. 

 

 

 ISO 

Justera efter olika ljusförhållanden genom att välja motsvarande ISO-värde. 

Tryck på   i kameranmenyn tills "ISO" är markerat och tryck på OK för att gå 

till undermenyn.  

Tryck på   för att välja Auto/100/200/400. Tryck på OK för att bekräfta och gå 

tillbaka till menyn. 

 



 

 

 Anti-Shaking  

Tryck på   i kameramenyn tills "Anti-Shaking" är markerat och tryck på OK 

för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja On/Off. Tryck på OK för att bekräfta och gå tillbaka 

till menyn. 

 

 

 Quick Review  

Tryck på   i kameramenyn tills "Quick Review" är markerat och tryck på OK 

för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja "2 Seconds/5 Seconds". Tryck på OK för att bekräfta 

och gå tillbaka till menyn.  

 

 

 Date Stamp  

Om du aktiverar funktionen visas en tidsstämpel på sidan av en video.  

Tryck på   i inspelningsmenyn tills "Date Stamp" är markerat och tryck på 

OK för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja On/Off/Set Date/Time. Tryck på OK för att bekräfta 

och gå tillbaka till menyn. 

 

 

Inställningar för inspelning/foto 

 Set Date/Time  

Välj menyn Settings för att ange inställningar för datum och tid. Du kan växla fram och 

tillbaka mellan år/månad/dag/tid.  

Tryck på   i inställningsmenyn tills "Set Date/Time" är markerat och tryck på 

OK för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att justera år/månad/dag. Tryck på OK för att bekräfta och gå 



 

tillbaka till menyn. 

 

 

 Auto Power Off  

Tryck på   i inställningsmenyn tills "Auto Power Off" är markerat och tryck 

på OK för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja Off/2 Minutes/5 Minutes/10 Minutes. Tryck på OK för 

att bekräfta och gå tillbaka till menyn.  

 

 

 Language  

Tryck på   i inställningsmenyn tills "Language" är markerat och tryck på OK 

för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja 

English/French/Spanish/Portuguese/German/Italian/Simplified Chinese/Traditional 

Chinese/Russian/Japanese/Polish. Tryck på OK för att bekräfta och gå tillbaka till 

menyn. 

 

 

 Light Frequency  

Ange lämplig växelströmfrekvens.  

Tryck på   i inställningsmenyn tills "Light Frequency" är markerat och tryck 

på OK för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja "50 Hz/60 Hz". Tryck på OK för att bekräfta och gå 

tillbaka till menyn. 

 

 

 Screen Saver 

Tryck på   i inställningsmenyn tills "Screen Saver" är markerat och tryck på 

OK för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja 1 Minute/3 Minutes/5 Minutes/Off. Tryck på OK för 

att bekräfta och gå tillbaka till menyn.  



 

 

 

 Light Set  

Infraröd nattbelysning tänds och lyser upp i mörkret inom 0,5 m.  

Tryck på   i inställningsmenyn tills "Light Set" är markerat och tryck på OK 

för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja On/Off. Tryck på OK för att bekräfta och gå tillbaka 

till menyn. 

 

 

 Image Rotate  

Om du behöver vända på skärmbilden,  

tryck på   i inställningsmenyn tills "Image Rotate" är markerat och tryck på 

OK för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja On/Off. Tryck på OK för att bekräfta och gå tillbaka 

till menyn.  

Obs! vänder endast på skärmen, vänder INTE på den inspelade filmen. 

 

 

 Format  

Vid formatering raderas alla data.  

Tryck på   i inställningsmenyn tills "Format" är markerat och tryck på OK för 

att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja "Cancel/Confirm". Tryck på OK för att bekräfta och gå 

tillbaka till menyn. 

 

 

 Default Setting  

Använd funktionen för att återställa alla inställningar till standardvärdena.  

Tryck på   i inställningsmenyn tills "Default Setting" är markerat och tryck på 

OK för att gå till undermenyn.  

Tryck på   för att välja "Cancel/Confirm". Tryck på OK för att bekräfta och gå 



 

tillbaka till menyn. 

 

 

 Firmware Version 

Tryck på   i inställningsmenyn tills "Firmware Version" är markerat och tryck 

på OK för att gå till undermenyn och visa versionsnumret på DVR-enhetens 

programvara. 

Tryck på OK för att gå tillbaka till menyn. 

 

 

 

Batteriinstruktioner 

 Batteriindikator för laddningsstatus 

Batteriindikator för laddningsstatus 

  

 Fullt batteri       något låg batterinivå        låg batterinivå       batteri slut       

 

 Laddning 

Den röda indikatorlampan tänds under laddning. Det tar 180 minuter att ladda batteriet 

helt, och den röda indikatorlampan slocknar automatiskt när laddningen är klar. 

 

A. Använda det inbyggda Li-jon-batteriet 

Laddningsmetoder: (1) Ladda med bilens snabbladdare 

            (2) Ladda genom att ansluta till dator med USB-kabel 

B. Använda USB-billaddaren 

När bilens tändning slås på startar DVR-enheten automatiskt. 10 minuter efter att 

tändningen slås av sparar DVR-enheten filerna och stängs av. 

Obs! Videoutrustningen kan endast använda 5 V ström från bilen, annars kan enheten 

skadas. 

Den här produktens ström kan endast använda bilens 12 V/14 V.  



 

Om du använder billaddaren måste du stänga av DVR-enheten genom att hålla 

strömbrytaren intryckt eller genom att stänga av strömmen till enheten.                

Anmärkning: om enheten kraschar på grund av felaktig hantering kan du starta om 

genom att ta ut batteriet eller trycka på återställningsknappen.      

                                                 

Produktspecifikationer 

Funktioner  HD-kamera, HD-videoinspelning  

Skärmstorlek  1.5 LTPS 

Kamera  120 A + ultravidvinkellins med hög upplösning  

Språk 
Ryska, japanska, franska, italienska, tyska, spanska, engelska, 

kinesiska (förenklad) och kinesiska (traditionell), koreanska etc. 

Filformat AVI 

Videoformat för 

inspelning 

M-JPEG 

  

Färg Standard 

Video med kontinuerlig 

loop 

Loopinspelning utan skarvar eller läckage 

 

Automatisk strömbrytare Hanterar automatisk start och avstängning kopplat till tändningen 

Rörelsedetektor    Support 

Tidssynkronisering Support (Å/M/D/H/M/S) 

Lagringsmedium Inbyggt minne (totalt: 64 MB) 

Fotoläge 5 miljoner 

Fotoformat JPEG 

Minneskort micro SD (max 32 GB) 

Mikrofon Support 

stereo inbyggd  Support 

Infraröd nattbelysning Support 

Videoutsignal AV-UT/HDMI 

Videoformat PAL/NTSC 



 

Strömfrekvens 50 Hz/60 Hz 

USB-funktion 
1：USB-Disk 

2：PC-Kamera 

Strömtillförsel 5 V, 800 mA 

Batteri 300 mAh, inbyggt  

 

Felsökning:  

 Om problem uppstår vid normal användning, prova följande: 

 

 Kan inte fotografera eller spela in video  

Kontrollera om micro SD-kortet har tillräckligt med utrymme eller om det är låst? 

 

 Inspelningen avbryts  

Använd det kompatibla micro SD-höghastighetskortet med SDHC, eftersom 

HD-videodata tar stor plats. Micro SD-kortet har beteckningarna C4 eller C6 för 

överföringshastigheten. 

 

 Felmeddelande visas vid visning av foto eller video  

Ofullständiga filer på grund av lagringsfel på TF-kortet. Använd 

formateringsfunktionen för att formatera TF-kortet. 

 

 Oskarp video  

Kontrollera om det är smuts eller fingeravtryck på linsen. Rengör försiktigt med 

rengöringsduk. 

 

 Svart bild vid inspelning av himmel eller vatten 

 

Scener med stora kontraster påverkar kamerans automatiska exponeringsfunktion. 

Korrigera med ”EV” i inställningsmenyn. 

    

 Onaturlig färg vid molnigt väder och utomhus  

Ställ in funktionen ”White Balance” på Auto.  

 

 Streck tvärs över bilden  

Felaktigt angiven ”Light frequency”. Ställ in på 50 Hz eller 60 Hz, beroende på 

den lokala växelströmmens frekvens. 

 

 Enheten kraschar  

Starta om med en kort tryckning på återställningsknappen efter krasch. 



 

 


