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EP662/ H198                                         DASHBORDKAMERA 
 

BRUKSANVISNING 
 

LES DISSE INSTRUKSJONENE GRUNDIG FØR DU BRUKER PROD UKTET FOR FØRSTE GANG, 
OG OPPBEVAR DEM FOR FREMTIDIG REFERANSE. 

STANDARDSPRÅKET FOR MENYEN ER TYSK. VELG ENGELSK EL LER ET ANNET SPRÅK 
SOM MENYSPRÅK FOR Å GJØRE DET ENKLERE Å FORSTÅ INST ILLINGSFUNKSJONENE. SE 

DEL III. BRUK/ FUNKSJONSINSTILLING. 
 

I. PRODUKTBESKRIVELSE  
 

 
              15 

KNAPPEFUNKSJONER  
Nr. Beskrivelse  Nr. Beskrivelse  
1 Monteringshull  10 Menyknapp  
2 Høyttaler  11 NED justerbar knapp  
3 Mikrofon  12 OPP justerbar knapp  
4 USB-inngang  13 Modusknapp  
5 SD-/MMC-kortinngang  14 LCD-skjerm  
6 Linse  15 Batterideksel  
7 Infrarød (IR) LED TILBEHØR 
8 PÅ/AV knapp  1x USB-kabel, 1x  Litium -ionbatteri, 1x   
9 REC-/SNAP-knapp  Monteringsutstyr  
 

II. INSTALLASJON AV BATTERI 
 

FØR BRUK: 
• Du må sette inn et SD-kort (maksimal kapasitet: 32 GB, ikke inkludert). 

 
• Installer litium-ionbatteriet som vist nedenfor: 
 

1 2 3 

   
 

III. BRUK 
 

A. LADING AV BATTERI 
 

For optimal ytelse, bør du lade enheten i 6 timer f ør første gangs bruk. 
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• For å kunne lade apparatet, må du koble USB-kabelen til USB-inngangen på maskinen eller 
sigarettenneradapteren, etter å ha vridd om tenningsnøkkelen.  
Merk: Dashbordkameraet begynner automatisk å filme når tenningsnøkkelen har blitt vridd 
om. 

 

Ladetid for full ladning:   5 timer (USB -kabel), 4 timer (billader)  
 

MERKNADER: 
- Bruk kameraet til det er helt utladet for å bevar e batteriet, og lad til maksimal kapasitet de først e 

fem gangene.   
- Hvis det er lenge siden kameraet har blitt brukt,  bør du lade det helt opp før bruk.  
- Hvis det er for lite batteri eller minne tilgjeng elig, lagrer enheten automatisk det aktuelle 

opptaket først før den slår seg av. 
 

B. BETJENING 
 

SKRU PÅ 

Trykk på på-knappen . Ikonet          blinker omtre nt 3-4 sekunder senere; kameraet filmer 
automatisk.  
 

SKRU AV 

Trykk på av-knappen  til kameraet skrur seg av. 
 

VIDEOOPPTAK 
 
IKKE DEKK TIL KAMERALINSEN NÅR DU TAR BILDER ELLER VIDEOER. 
 

Trykk på . LED-indikatoren blinker så blått.  

For å stoppe videoopptak: Trykk på  igjen. Den blå LED-indikatoren stopper å blinke og 
opptakene lagres. 
 
Merk: Kameraet skrur seg av og filen lagres når bil motoren slås av. 
 

MODUSKNAPP 

Trykk på  flere ganger for å velge riktig modus. 
 

A   Bilder 
 

 

 Mikrofon 
 

 

Forhåndsvisning 
 

 

Video 
 

 
NATTMODUS 

Du kan enten ta opp en video eller ta bilder i dagslys  eller om natten  (på dårlig opplyste 
steder).  

1. Trykk på  for å aktivere dagslysmodus  eller nattmodus  når apparatet er i 
video- eller bildemodus.  

2. Ta deretter bilder eller videoopptak. 
 



3 
 

BEVEGELSESSENSOR FOR VIDEO  

1. Trykk på  til du ser ikonet  øverst i høyre hjørne.  

2. Trykk på . 

3. Trykk på  og  for å velge bevegelsessensormodus. 

4. Trykk på  for å velge. 

5. Trykk på  og -knappen for å velge «PÅ» for å aktivere. 

6. Trykk på  for å bekrefte. 

7. Trykk på  til du kommer tilbake til videomodus . Dashbordkameraet starter 
automatisk når apparatet oppdager en bevegelse og stopper når det ikke har vært bevegelse 
i noen få sekunder. Filen lagres deretter. Videoopptaket starter igjen så snart enheten 
oppdager en ny bevegelse. 

 
SLIK TAR DU BILDER 

1. Trykk på   til du ser Bokstaven A øverst i høyre hjørne. 
 

2. Trykk på  for å ta bilder. 
 

Merk: Gjenta trinn 2 så mange ganger du ønsker for å ta flere bilder. 
FORHÅNDSVISNING/SLETTE 

1. Trykk på  til du ser ikonet  øverst i høyre hjørne.  

2. Trykk på  eller  for å velge å forhåndsvise videoer (.avi) eller bilder (.jpg).  

3. Trykk på  for å spille av videofiler. Trykk på  for å stoppe. 

4. Trykk på  for å finne slettingsmodus dersom du ønsker å slette filen.  

5. Trykk på  og velg slett en.  
Merk: Velg «Slett alle» dersom du ønsker å slette alle filer. 

6. Trykk på  eller  for å velge «Utfør» og trykk på  en gang til. 
 

7. Trykk på MODE-knappen for å gå tilbake til videomodus . 
Merk: I forhåndsvisningsmodus, kan du også velge "Miniatyrbilde", fillåsemodus og stille inn 
volumet fra 1 til 6. 
 

LYDMODUS 

1. Trykk på  til du ser ikonet  øverst i høyre hjør ne.  

2. Trykk på   for å ta opp en melding eller lyder. 

3. Trykk på  for å stoppe. 
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FILLÅSING 

1. Trykk på  i forhåndsvisningsmodus.   
2. Velg «Lås/lås opp». Du kan låse/låse opp en eller alle. Låseikonet vises/forsvinner. 

OBS:  De innspilte filene blir overskrevet når lagringsmediet er fullt uten fillåsing.  
 

FUNKSJONSINSTILLING 

1. Trykk på  under video  eller bilde A -modus for å gå inn i innstillingsmodus.  

2. Trykk på  for å få tilgang til undermenyen. 

3. Trykk på  eller  for å velge. 
 

4. Trykk på  for å bekrefte. 

5. Trykk på  flere ganger for å gå ut av menyfunksjonen. 
 

Menybeskrivelse 

V
ID

E
O

 
M

E
N

Y
 

Videoutgang  Sette opp   
Størrelse  640/ 480/ VGA  
Tidsstempel  AV/PÅ  
Bevegelsessensor  AV/PÅ  
Videotid  AV/1 min/3 min/ 5 min   
Stemmeopptak  AV/PÅ  

 

Trykk på  for å komme til innstillingsmodus.  
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Format  Neste meny  Avbryt/Utfør  
Språk  Engelsk/fransk/etc.   
Automatisk av  AV/1 min/3 min/5 min   
Tilbakestille system   Avbryt/Utfør   
Lysfrekvens  50/60 Hz  
Datoinngang Neste meny Velg riktig 

opptaksdato med 

 /  (velg) og 
 (bekreft).  

USB PC-kamera PC-
kamera/diskstasjon  

 

BILDEMENY Ta bilde  Sette opp   
Størrelse  3 m/2 m/1,3 m/VGA   

 
 Trykk på  for å komme til innstillingsmodus. Se der etter innstillingsmenyen 

nedenfor.  
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Format  Neste meny  Avbryt/Utfør  
Språk  Engelsk/fransk/etc.   
Automatisk av  AV/1 min/3 min/5 min   
Tilbakestille system   Avbryt/Utfør   
Lysfrekvens  50/60 Hz  
Datoinngang Neste meny Velg riktig 

opptaksdato med 

 /  (velg) og 

 (bekreft).  
USB PC-kamera PC-

kamera/diskstasjon  
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WEBKAMPERAFUNKSJON 
 

Kontroller at en videokommunikasjonsprogramvare som Skype, MSN, Messenger, Facebook, etc., er 
installert for nettpratvideo.  

For å få webkamerafunksjonen til å fungere, bør du først installere AMCap 9.22 (Build 260.3) 

. Du kan bruke følgende lenke for å laste den ned: 

https://amcap.en.uptodown.com/windows .  

For å installere Amcap9-22-build-260-3, se dokument et som heter “Installasjon av Amcap9-22-
build-260-3 programvare“. 

Fortsett å bruke webkamerafunksjonene nedenfor etter installering: 

1. Trykk på  i video- eller bildemodus.  

2. Trykk på  igjen for å gå inn i innstillingsmodus. 

3. Trykk på  eller  for å velge “PC-kamera”. 
4. Åpne videokommunikasjonsprogramvaren og bruk enheten som er koblet til USB-porten på 

datamaskinen via den medfølgende USB-kabelen for nettpratvideo.  
 

IV. SLIK VISER DU LAGRET DATA PÅ DATAMASKINEN  
- Når du kobler til en datamaskin, må du vente noen  minutter slik at datamaskinen kan 

gjenkjenne enheten. Ikke utfør noen operasjoner men s datamaskinen registrerer enheten.  
- Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner enheten, koble  til en annen USB-port på datamaskinen. 

Hvis dette heller ikke virker, kan du starte datama skinen på nytt og koble enheten til USB-
porten.   

- Før enheten kobles fra datamaskinen må du lukke p rogrammer og vinduer på en trygg måte.   
- VIKTIG: Sørg for å overføre bildene og videoene dine regelmessig til datamaskinen din før 

minnekortet blir fullt, ellers vil enheten overskrive bildene og videoene du allerede har tatt. Når 
enheten har overskrevet filene, stopper dashbordkameraet i 3 sekunder før det starter å ta opp igjen. 

- Før opptaket starter, tar dashbordkameraet en paus e på 3 sekunder før det starter på nytt.  
 

1. Trykk på  i video- eller bildemodus.  

2. Trykk på  igjen for å gå inn i innstillingsmodus. 

3. Trykk på  eller  for å velge “Diskstasjon”.  
4. Koble enhet til USB-porten på datamaskinen din. Når den kjennes igjen, kan du 

visualisere/slette/overføre bilder, videoer og lydfiler i DCIM-filen. 
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V. MONTERING I BILEN 
 

1  2  3 

 

  

 

  

 

 
4  5  6 

 

 

 
 

 

 

 
7  8 

 

 

 
 

  Løsne den svarte skruen for å 
justere retningen, velg ønsket vinkel 
og stram deretter. 

 

VI. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 
 

VIDEOFORMAT AVI 
VIDEOOPPLØSNING  640*480 
VIDEOKODING MJPG 
BILDEFORMAT  1920*1440 
BILDEPIKSEL  3M  
LYDFORMAT WAV 
USB USB 2.0 
SYSTEMKRAV  
 

Windows operativsystem: Windows 
XP/Vista/Windows 7 eller nyere versjon.  
Macintoch operativsystem: Mac OS X versjon 
10.4.11/10.5.8/10.6.4 eller nyere versjon. 

LADESPENNING DC5V/ 12V 
BATTERI  Litium -ion, 150mAh, 3.7V  
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VII. ADVARSLER 
 

• Ikke bruk radioen med USB/SD-spiller til noe annet enn det den er beregnet til. 
• Hold den unna varmekilder, direkte sollys, fuktighet, vann eller andre væsker. 
• Ikke utsett den for kraftige støt, og ikke kast den. 
• Ikke utsett den for høye temperaturer. 
• Den må ikke falle ned, kortsluttes, modifiseres, demonteres eller punkteres. 
• Ved unormale forhold (buler, varme osv.) under lading, må USB-kabelen kobles fra. Ikke bruk 

radioen, men få den reparert. 
• Alle reparasjoner må utføres av en godkjent radiore paratør.  
• Radioen er ikke et leketøy. Hold den godt unna barn. 
• Ikke legg produsere i vann. 
• Ikke forsøk å reparere produsere.. Alle reparasjoner må gjøres av fagmann. 

 
Sikkerhetsanvisninger for batteri 
 
FORSIKTIG 

• Litium-ion batteriet kan lett sprekke, ta fyr eller eksplodere hvis det utsettes for høye 
temperaturer eller direkte sollys.  

• Batteriet må ikke demonteres eller modifiseres. Det inneholder sikkerhets- og 
beskyttelsesutstyr som kan få det til å gi fra seg varme, ta fyr eller eksplodere hvis det blir 
skadet. 

• Batteriet må ikke tas ut medmindre det er helt utladet.  
• Batteriet må tas ut av radioen før det kastes. 
• Radioen må kobles fra strømnettet når batteriet tas ut.  
• Ikke koble radioen til etter at batteriet er tatt ut. 
• Batteriet må kastes på en trygg måte. 

 
For å ta batteriet ut av radioen, må du følge anvisningene i avsnittet «Installasjon av batteri». 

 
ADVARSEL: Du må ikke kaste apparatet i husholdnings avfallet. Kommunen har et selektivt 
innsamlingssystem for denne typen produkter. Ta kon takt med kommunen din for å finne ut 
hvor og hvordan innsamlingen fungerer. Disse begren sningene følges på grunn av de farlige 
stoffene elektriske og elektroniske apparater inneh older, som kan ha skadelig påvirkning på 
miljøet og menneskelig helse, og må derfor resirkul eres. 
Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroni ske apparater samles inn selektivt. Symbolet 
viser en søppelboks krysset ut med et X-symbol. 

 
Importert av PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny -sous-Bois, Frankrike/ Laget i Kina  
Markedsført av EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGEN FELD, Tyskland 

 
 
 

 


