DVR830 Bruksanvisning
iLink

1. Utseende

#

Del

Funktion

1

Lins

Kameralinsen spelar in videor och tar bilder

2

Indikatorlampor

Den övre är en statuslampa: Lyser rött när kameran
är redo att spela in och blinkar under inspelning.
Den undre är en laddningslampa: Lyser blått under
laddning.

3

Display

Förhandsvisar inspelade videor och visar
menyalternativ

4

Öppning för fäste

Fäst det medföljande sugkoppsfästet på kameran

genom att fästa det i öppningen
5

USB-port

Används till laddning

6

Mikrofon

Spelar in ljud

7

Återställningsknapp

Tryck in knappen med ett gem eller ett stift och håll
den intryckt för att återställa kameran om den inte
fungerar som den ska.

8

Uppåt-knapp

Tryck på den här knappen för att bläddra uppåt i en
inställningsmeny

9

OK-knapp

Tryck på den här knappen för att starta/stoppa
inspelningen eller ta en bild. Används även för att
bekräfta menyval eller ändringar

10

Nedåt-knapp

Tryck på den här knappen för att bläddra nedåt i en
inställningsmeny

11

Strömknapp

Tryck snabbt på knappen för att starta kameran.
Håll knappen intryckt för att stänga av. Tryck snabbt
på knappen när kameran är igång för att öppna en
inställningsmeny.

12

Lägesknapp

Växlar mellan video-, foto- och uppspelningsläge

13

Minneskortläsare

Kompatibel med Micro SD-minneskort (max. 32 GB)

Sätta i ett minneskort i din dashcam
Sätt i ett Micro SD-minneskort i minneskortläsaren innan du börjar använda din
dashcam. Ett Micro SD-minneskort krävs för att kunna spara bilder och videor.

Din dashcam har stöd för Micro SD-minneskort med en kapacitet på upp till 32 GB.
För att säkerställa smidig användning och gott om utrymme för att spela in långa resor
rekommenderar vi ett minneskort i klass 6 eller högre med minst 8 GB kapacitet.
Vi kan inte garantera att kameran är kompatibel med Micro SD-kort från alla tillverkare.
Använd endast Micro SD-kort av bra kvalitet från tillförlitliga tillverkare.

Det rekommenderas att sätta i ett nytt kort. Om Micro SD-kortet inte är nytt bör det
formateras innan det används. En formatering raderar all data på minneskortet
permanent, så se till att kopiera de data du vill spara till en annan lagringsenhet innan
du
formaterar.

Minneskortläsaren är försedd med fjädring. För att ta bort ett Micro SD-kort från
minneskortläsaren trycker du på kortets kant så att kortet skjuts ut och du kan ta bort
det ur läsaren.

Montera din dashcam på en vindruta
Fäst kameran på bilens vindruta med hjälp av det medföljande sugkoppsfästet.

1. För in kroken till vindrutefästet i öppningen upptill på kameran. Se till att den skjuts
på plats så att sugkoppsfästet sitter fast ordentligt på kameran.
2. Avlägsna den genomskinliga skyddsfilmen från sugkoppen och tryck sugkoppen
mot vindrutan. Fäll sedan låsspaken uppåt så att sugkoppsfästet sitter på plats.

OBSERVERA:
- Installera aldrig kameran så att den skymmer din sikt över vägen, blockerar speglar
eller instrument eller sitter i vägen för airbagen.
- För att få bästa möjliga sikt över vägen bör du installera kameran ovanför
instrumentbrädans mitt eller i närheten av backspegeln.
- Rengör det område på vindrutan där du ska montera kameran med en
rengöringsduk med alkohol innan du sätter fast sugkoppsfästet.
- Vidrör inte kameralinsen med fingrarna. Smuts från fingrarna kan fastna på linsen,
vilket ger oskarpa videor och bilder. Rengör linsen regelbundet.
- När du justerar synvinkeln, rikta kameran lite nedåt mot marken för att få med mindre
himmel i bilden. På så sätt minskar du risken för bländande ljus i linsen när du kör mot
solen.

Starta och ladda din dashcam
För att starta din dashcam ansluter du ena änden av den medföljande billaddaren till
bilens cigarettändaruttag och andra änden till kamerans USB-port.

När kameran är ansluten startas den och börjar spela in automatiskt när bilmotorn
startas. När bilmotorn stängs av kommer även kameran att stängas av kort därefter.

Du kan också trycka snabbt på strömknappen för att starta kameran manuellt eller
hålla in den för att stänga av kameran om du använder kameran utanför bilen.
Om du använder kameran utanför bilen kan det integrerade uppladdningsbara
batteriet förse kameran med ström i ungefär 5 minuter beroende på användning.
Anslut en av de medföljande laddningskablarna till kameran för att ladda det
integrerade batteriet. När kameran laddas lyser laddningslampan blått.

Laddningslampan slocknar när det integrerade batteriet är fulladdat. Laddningen tar
vanligtvis ungefär 90 minuter beroende på hur urladdat batteriet är.
Batteristatussymbolen visar hur långt det är kvar tills batteriet är fulladdat.

Utforska kamerans olika lägen
Din dashcam har tre olika lägen. För att växla mellan olika lägen trycker du på
lägesknappen upprepade gånger tills du kommer till önskat läge. När du har kommit
till önskat läge kan du trycka på strömknappen för att öppna inställningsmenyn för just
det läget. En kort beskrivning av de olika lägena finns nedan.

Videoläge
Symbolen till vänster visas på kamerans display när du använder
videoläget. Använd det här läget för att spela in videor med din
dashcam.

Fotoläge
Symbolen till vänster visas på kamerans display när du använder
fotoläget. Använd det här läget för att ta bilder med din dashcam.

Uppspelningsläge

Symbolen till vänster visas på kamerans display när du använder
uppspelningsläget. Använd det här läget för att visa och hantera
dina bilder och videor.

Videoläge
Se till att kameran är i videoläge när du ska spela in en video. För att gå till
videoläget trycker du på lägesknappen tills symbolen visas längst upp till vänster på
displayen.

Förbered din dashcam för videoinspelning
För att spela in videor med kameran måste du först se till att det sitter ett Micro
SD-minneskort i minneskortläsaren.

OBS: Försök inte att sätta i eller ta bort ett Micro SD-minneskort från
minneskortläsaren när kameran spelar in. Detta gör att enheten stängs av.
Spela in videor
När kameran är i videoläge och ett Micro SD-minneskort är insatt i minneskortläsaren
kan du börja spela in videor.

När kameran är ansluten till den medföljande

billaddaren och bilmotorn

startas kommer kameran att börja spela in en video. En blinkande röd punkt kommer

att synas bredvid symbolen på displayen för att indikera att videoinspelningen pågår.
Videoinspelningen stoppas automatiskt kort efter att bilens motor stängs av.

Om kameran inte börjar spela in automatiskt när bilmotorn startas eller om du
använder kameran utanför bilen kan du trycka på

OK för att börja spela in en

video. Bredvid symbolen på displayen
kommer en blinkande röd punkt att synas för att indikera att videoinspelningen pågår.
Tryck på OK igen för att stoppa inspelningen. Den röda punkten slocknar när
inspelningen är klar.

Gå till inställningsmenyn för videoläget
För att ändra inställningarna för hur kameran spelar in videor kan du gå till
inställningsmenyn för videoläget. Se först till att kameran är i videoläge. Tryck sedan
en gång på strömknappen för att gå till inställningsmenyn för videoläget. Tryck sedan
på lägesknappen för att gå till de allmänna inställningarna.

När du befinner dig i inställningsmenyn kan du trycka på knapparna ▲ och

för att

bläddra genom de olika inställningarna. Tryck på OK för att bekräfta de val du har gjort
i inställningarna och tryck sedan på strömknappen för att gå ur menyn.

Inställning

Beskrivning

Videoupplösning

Här ställer du in videoupplösningen. (1080P 1920x1080, 720P

(Movie Size)

1280x720 eller VGA 640x480)

Loop-tid (Loop

Här ställer du in längden för varje inspelning.

Time)
Rörelsedetektering

Välj AV/PÅ (OFF/ON)

(Motion Detection)
Videoljud (Video

Välj AV/PÅ (OFF/ON)

sound)
Datumstämpel

AV/Datum/Datum och tid (OFF/Date/Date&time). Visar eller

(Date Stamp)

döljer datum-/tidsstämpeln på dina videor.

G-sensor

Välj AV/Hög/Medel/Låg (OFF/High/Middle/Low)

Fotoläge
Om kameran är påslagen och inte spelar in kan ta du bilder genom att gå till fotoläget.

För att gå till fotoläget trycker du på lägesknappen tills symbolen visas

längst

upp till vänster på displayen.

Tryck på OK för att ta en bild.

Gå till inställningsmenyn för fotoläget
För att ändra inställningarna för hur kameran tar bilder kan du gå till inställningsmenyn
för fotoläget. Se först till att kameran är i fotoläge. Tryck sedan en gång på
strömknappen för att gå till inställningsmenyn för fotoläget. Tryck sedan på

lägesknappen för att gå till de allmänna inställningarna.

När du befinner dig i inställningsmenyn kan du trycka på knapparna ▲ och

för att

bläddra genom de olika inställningarna. Tryck på OK för att bekräfta de val du har gjort
i inställningarna och tryck sedan på strömknappen för att gå ur menyn.

Inställningar för fotoläget
Inställning

Beskrivning

Upplösning

Ställer in bildupplösningen. (12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/1M/VGA)

(Resolution)
Kvalitet

Välj Superfin/Fin/Normal (Super Fine/Fine/Normal)

(Quality)
Förarläge

Välj AV/Själv 2s/Själv 10s/Sekvens (OFF/Self 2S/Self 10S/Burst)

(Driver Mode)
Datumstämpel

Visar eller döljer datum-/tidsstämpeln på dina bilder.

(Date Stamp)

Uppspelningsläge
Om kameran är påslagen och inte spelar in kan du titta på dina bilder och filmer
genom att gå till uppspelningsläget.

För att gå till uppspelningsläget trycker du på lägesknappen tills symbolen
längst upp till vänster på displayen.

visas

Tryck på OK för att visa den inspelade videon/bilden, eller på

för att bläddra

genom dina video-/bildfiler.
Gå till inställningsmenyn för uppspelningsläget
Tryck en gång på strömknappen för att gå till inställningsmenyn för uppspelningsläget.
Du kan trycka på knapparna ▲ och

för att bläddra genom de olika inställningarna.

Tryck på OK för att bekräfta de val du har gjort i inställningarna och tryck sedan på
strömknappen för att gå ur menyn.

Inställningar för uppspelningsläget
Inställning

Beskrivning

Lås

Används för att låsa eller låsa upp den aktuella bilden/videon eller låsa

(Lock)

och låsa upp alla filer. Låsta filer kan inte raderas utan att låsas upp
först.

Radera

Används för att radera den aktuella bilden/videon som visas eller radera

(Delete)

alla filer.

Meny för allmänna inställningar
Om kameran är påslagen och inte spelar in kan du gå till de allmänna inställningarna
från vilket läge som helst. Tryck på strömknappen en gång för att göra detta. Tryck
sedan på lägesknappen för att gå till de allmänna inställningarna.

Symbolen

visas högst upp till vänster på skärmen när du befinner dig i menyn för

allmänna inställningar.
Inställning

Beskrivning

Parkeringslä

Välj AV/Hög/Medel/Låg (OFF/High/Middle/Low)

ge (Park
Mode)
Strömfrekve

Välj mellan 50 Hz och 60 Hz

ns (Power
Frequency)
Strömsparlä

Ställ in hur lång tid som ska passera innan kameran stängs av

ge (Power

automatiskt när den lämnas inaktiv.

Save)
Panelskydd

Välj AV/2 minuter/5 minuter (OFF/2 minutes/5 minutes)

(Panel
protect)
Ställ in

Ändra datum och tid med hjälp av uppåt- och nedåtpilen.

datum/tid
(Set
Date/Time)
Språk

Engelska/Kinesiska/Franska/Nederländska/Spanska/Italienska/Portug

(Language)

isiska/Tyska etc.

Formatera

När du bekräftar formateras det Micro SD-kort som är insatt i

(Format)

minneskortläsaren.

Återställ

Återställer alla inställningar till fabriksinställningarna.

(Reset)
Version

Visar firmware-versionen

Specifikationer
Skärm

2.0" LCD

Videoformat

AVI

Videoupplösning

1080P 1920x1080, 720P 1280x720 eller VGA 640x480

Bildformat

JPG

Bildupplösning

8M/5M/3M/2M/1.3M/1M/VGA

G-sensor

Ja

Micro SD-kort

upp till 32 GB

Lins

f=3,0 mm, F2.0

Mikrofon

Ja

