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1) Hukommelseskort    2) Op 

3) Menu      4) Ned   

5) Mic      6) Nulstil 

7) Strøm      8) Lås  

9) Mode      10) OK    

11) USB      12) HDMI-UD 

 

 VIGTIG INFORMATION 

For at sikre, at dit kamera fungerer optimalt, skal du bemærke 

følgende vigtige oplysninger: 
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• Kameraet skal tilsluttes stikkontakten til bilcigaretten via vek-

selstrømsadapteren for at fungere korrekt. 

 

MicroSD kort: 

• Sørg for, at dit hukommelseskort er formateret i kameraet, før du 

først bruger kortet første gang (Indstillinger> Format). 

• Det understøttede hukommelseskort med maksimal kapacitet er 32 

GB. 

Brug af hukommelseskort, der overskrider den anbefalede maksimale 

kapacitet, kan resultere i filfejl. 

• For de bedste resultater anbefaler vi at bruge Micro SD-kort i høj 

kvalitet klasse 10 med U3 High Speed eller højere. 

 

SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 

 ASVARSEL: Kameraet er ikke egnet til børn under 36 måneder 

på grund af kvælningsfare. 

 ADVARSEL: Beskyt altid dit kamera mod fald, slag og stød. 

• Hold en tilstrækkelig afstand fra genstande, der genererer stærke 

magnetiske felter eller radiobølger, f.eks. Elektriske apparater for at 

forhindre, at de beskadiger produktet eller påvirker lyd- og billedkva-

liteten. 

• Opbevar enheden kølig – ved stuetemperatur på et tørt og støvfrit 

sted og udsæt aldrig produktet for høje temperaturer eller direkte 

sollys. 

• I det usandsynlige tilfælde af overophedning, røg eller ubehagelig 

lugt, der kommer ud af enheden, skal du straks afbryde det fra oplad-

ningskablet og fjerne batteriet for at undgå brand. 



SV4 • DA 

 

SÅDAN VIRKER DET: 
1) Hukommelseskort – Hukommelseskort plads 

 

2) Op 

En side op 

Tryk med et kort tryk på knappen I indstillingsmenuen eller afspil-

ningstilstand【op】for at navigere op.  

 

3) Menu  

I standby mode tryk kort på【Menu】for at komme ind i menuen 

Kort tryk 【op】eller【ned】for at vælge et punkt i menuen 

Kort tryk 【OK】for at vælge.  

Kort tryk 【Menu】for at forlade den nuværende menu side.   

Menu indstillings processen er den samme i videotilstand, kameratil-

stand og afspilningstilstand. 

 

4) Ned 

Side ned 

I indstillingsmenuen eller afspilningstilstand skal du trykke kort på 

【Ned】 for at navigere ned. 

 

5) MIC – Indbygget mikrofon til lydoptagelse 

 

6) Nulstil 

Tryk kort på Reset-knappen for at genstarte kameraet. 

 

7) Strøm 

Tænd produktet: 

Langt tryk【Power】og hold for 3 sek. til det tænder.  
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Når kameraet er tændt, begynder optagelsen automatisk. 

 

Sluk produktet: 

Tryk længe på 【Power】 og hold den nede i 3s. 

Kameraet gemmer automatisk den aktuelle videofil og brugerindstil-

linger og lukkes. 

 

8) Lås  

Under optagelse skal du trykke kort for at beskytte den aktuelle fil 

mod sletning. 

 

9) Mode 

Funktion: Mode skifte funktion 

I standby tilstand skal du trykke kort på 【Mode】 for at skifte mel-

lem forskellige tilstande (video / kamera / afspilning). 

 

10) OK/pause knap  

Funktion 1: Bekræft det valgte menupunkt 

I standby-videotilstand / kameratilstand / afspilningstilstand skal du 

trykke kort på 【Menu】 for at åbne menuen. 

Tryk kort på 【Op / Ned】 for at gennemse, og tryk på 【OK】 for 

at bekræfte. 

 

Funktion 2: Start / Stop videooptagelse. 

I videotilstand skal du kort trykke på 【OK】 for at begynde at tage 

video, og kort trykke på 【OK】 igen for at stoppe med at tage vi-

deo. 

 

Funktion 3: Kamera 

I kameratilstand skal du trykke kort på 【OK】 for at tage et foto. 
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Funktion 4: Pause videoafspilning 

I afspilningstilstand skal du kort trykke på 【OK】 for at sætte vi-

deoafspilningen på pause. Kort tryk på 【OK】 start afspilning igen. 

 

11) USB 

USB-data interface 

Funktion 1: Forbindelse til pc til dataoverførsel 

Funktion 2: Tilslutning til en ekstern strømforsyning for at oplade bat-

teriet eller betjene kameraet. 

 

12) HDMI-Out 

Tilslut et HDMI-kabel til denne port for at se dit indhold på et tv, 

mens du er i afspilningstilstand 

 

SÆRLIGE FUNKTIONER 
 

G-sensor 

Dette kamera har en indbygget G-sensor. I tilfælde af en alvorlig på-

virkning af køretøjet gemmer og beskytter kameraet den optagede vi-

deo mod at blive overskrevet, og dette vil blive indikeret af ikonet 

'lock' på skærmen. Denne beskyttede videofil overskrives ikke under 

normal drift. 

Bemærk: G-Senors følsomhed kan justeres, og dens indstillinger kan 

ændres i opsætningsmenuen i henhold til dine præferencer. 

 

Ét-tryk låsefunktion 

Dette kamera har også en låsefunktion med et tryk, som giver dig 

mulighed for manuelt at markere filer, du ønsker at beskytte mod 

sletning under kameraets normale optagelses- og 
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overskrivningsproces. 

For at beskytte en fil, mens du er i videotilstand, skal du trykke kort 

på 【Lås】, og den aktuelle optagelse vil blive beskyttet 

 

Automatisk tænd / sluk 

Dit kamera tændes automatisk og starter optagelse, når køretøjets 

tænding er tændt. 

Dette bekræftes af den oplyste opladningsindikator, og videooptagel-

sesindikatoren blinker. 

Når køretøjets tænding er slukket, gemmer kameraet automatisk den 

optagede video og slukker. 

Alle optagede videoer gemmes på det indsatte hukommelseskort i 

flere separate filer. 

Når hukommelseskortet er fyldt, overskriver kameraet automatisk 

den første (ældste) fil.  

 

Manuel tænd / sluk 

Tryk længe på 【Strøm】 i 3 sekunder for at tænde kameraet. 

Tryk længe på 【Strøm】 i 3 sekunder igen for at slukke for kame-

raet. 

Bemærk: Kameraet lukkes automatisk, når batteriet er lavt. 

 

Fototilstand 

Tænd kameraet, og tryk kort på 【Mode】 for at gå ind i fototil-

stand. Ikonet i øverste venstre hjørne ændres fra video til foto. 

Tryk kort på 【OK】 for at tage et foto. 

Kort tryk på 【Mode】 for at skifte tilbage til videotilstand. 

 

Afspilning af video / foto 

Tænd kameraet, og tryk kort på 【Mode】 to gange for at skifte til 
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afspilningstilstand. 

Kort tryk på 【Op】 / 【Ned】 for at vælge en fotofil, der skal vi-

ses eller videofil, der skal afspilles. 

Tryk kort på 【OK】 for at bekræfte dit valg. 

For at afslutte afspilningstilstand kort tryk på 【Mode】. 

 

Tidsindstilling 

I standby, og mens der ikke optages nogen video, skal du trykke kort 

på 【Menu】 for at åbne installationsmenuen. 

Kort tryk på 【Op】 / 【Ned】 for at flytte markøren til indstillin-

gen for tid / dato. 

Tryk kort på 【OK】 for at åbne tidsindstillingsmenuen. 

【Bemærk】 Sørg for, at tidspunktet og datoen er gemt korrekt for 

at sikre, at de mest nøjagtige oplysninger er tilgængelige i tilfælde af 

en trafikhændelse. 

 

USB tilstand 

Tilslut kameraet til en computer-USB-port vha. USB-kablet. 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
 

G-sensor Indbygget  

LCD skærm størrelse 3” /7.6cm (16:9) 

Linse 140° 

Video opløsning Fuld HD (interpolated), HD, VGA 

Video format AVI 

Loop optagelse Ja 

Billede opløsning  3M, 2M, 1M 

Billede format JPG 

Hukommelseskort SDHC TF kort op til 32GB 
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(ikke inkluderet) 

MIC Ja 

Frekvens 50HZ/60HZ 

Power interface 5V 1A 

 
FEJLFINDING 

 

➢ For problemer, der opstår under normal bruger 

prøv venligst de foreslåede opløsninger nedenfor: 

 

⚫ Kan ikke tage billeder eller optage video.  

Tjek at hukommelseskortet har nok hukommelse og ikke er låst. 

 

⚫ Kameraet stopper automatisk under optagelse 

Sørg for, at du bruger et kompatibelt SDHC-hukommelseskort med 

høj hastighed. Klasse 10 eller højere anbefales. 

 

⚫ “Filfejl” vises på et billed eller under optagelse af video 

Sørg for at hukommelseskortet er formateret, før du bruger det.  

 

⚫ Videooptagelse er ikke klar 

Sørg for, at kameralinsen er fri for fedt og snavs. 

 

⚫ Sort billede når du optager himmel- eller vandscener 

Scener med høj kontrast vil påvirke kameraets automatiske ekspone-

ringsfunktion. Juster venligst EV-indstillingen i kamera indstillings 

menuen. 

 

⚫ Videofarven på en overskyet dag og i udendørs lys er forvræn-

get 
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I kameraindstillingsmenuen indstilles funktionen “hvidbalance” til au-

tomatisk. 

 

⚫ Der er en flimren eller interferens i billedet 

I kameraindstillingsmenuen indstilles 'Frekvens' til 50Hz eller 60Hz i 

henhold til din lokale strømforsyningsfrekvens. 

 

⚫ Kameraet reagerer ikke eller er frossent 

Gendan til fabriksindstillingerne ved at trykke på knappen Nulstil. 

Bemærk: Efter genstart skal du muligvis nulstille tid og dato. 

  Alle produktspecifikationer er korrekte på udskrivningstids-

punktet og kan ændres uden forudgående varsel. 

Easypix GmbH forbeholder sig retten til fejl eller mangler. 

For teknisk hjælp kan du besøge vores supportområde på www.easy-

pix.eu. 

 

OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING 

Producenten erklærer herved, at CE-mærkningen blev anvendt på pro-

duktet StreetVision SV4 i overensstemmelse med de grundlæggende 

krav og andre relevante bestemmelser i følgende CE-direktiver: 

2014/53 / EU 

2011/65 / EF RoHs 

2014/30 / EU EMV 

http://www.easypix.eu/
http://www.easypix.eu/
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2012/19 / EF WEEE 

 

 

EF-overensstemmelseserklæringen kan downloades her: 

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_sv4.pdf 

 

AFSKAFFELSE 

 

Bortskaf emballagen 

Til bortskaffelse skal emballagen adskilles i forskellige typer. Pap og kar-

ton skal bortskaffes som papir, og folie skal genanvendes.  

 

 

Bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og / eller bat-

teri af brugere i private husholdninger i Den Europæiske Union. Dette 

symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette ikke kan 

bortskaffes som husholdningsaffald. Du skal bortskaffe dit affaldsud-

styr og / eller batteri ved at overføre det til den gældende afhentnings-

ordning for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr og / eller batteri. 

For mere information om genanvendelse af dette udstyr og / eller bat-

teri, bedes du kontakte dit bykontor, butikken, hvor du købte udstyret 

eller din husholdningsaffaldstjeneste. Genanvendelse af materialer vil 

hjælpe med at bevare naturressourcer og sikre, at det genanvendes på 

en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljø. 
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 Advarsel om batteri 

• Afmonter, knus eller gennembor aldrig batteriet, eller lad batteriet 

kortslutte. Udsæt ikke batteriet, der placeres i omgivelser med høj 

temperatur, hvis batteri lækker eller buler, skal du fortsætte med at 

bruge. 

• Oplad altid med opladeren. Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes 

med en forkert type. 

• Opbevar batteriet utilgængeligt for børn. 

• Batterier kan eksplodere, hvis de udsættes for åben ild. Bortskaf al-

drig batterier i ilden. 

• Bortskaf brugte batterier under overholdelse af lokale regler. 

• Fjern batteriet, inden du bortskaffer enheden. 

  Kameraet er ikke egnet til børn under 3 år på grund af 

kvælningsfare. 

                                  

   


