
           DVR830 – brugermanual 

 

 

 

 

 

1. Beskrivelse 



 

 

 

Nr. Genstand Funktion 

1 Objektiv Kameraets objektiv optager video og tager billeder 

2 Indikatorer Den øverste er statuslys: Den lyser rødt, når 

kameraet er klar til at optage, og blinker, når det 

optager. Den nederste er opladningslys: Den lyser 

blåt under opladning. 

3 Skærm Viser optagelser og viser menuvalgmuligheder 

4 Åbning til beslag Fastgør den medfølgende sugekop på kameraet 

ved at indsætte den i åbningen til beslaget 



5 USB-port Bruges til opladning 

6 Mikrofon Optager lyd 

7 Nulstillingsknap Tryk og hold nede på knappen ved hjælp af en 

papirklips eller en nål for at nulstille kameraet, hvis 

det ikke fungerer korrekt. 

8 Op-knap Tryk for at scrolle op, når du er inde i en 

indstillingsmenu 

9 OK-knap Tryk for at starte/stoppe optag video eller tag 

billede – tryk for at bekræfte valg af menu eller 

ændringer 

10 Ned-knap Tryk for at scrolle ned, når du er inde i en 

indstillingsmenu 

11 Tænd-/slukknap Tryk kortvarigt for at tænde. Tryk og hold nede for 

at slukke. Når kameraet er tændt, trykkes der 

kortvarigt for at åbne en indstillingsmenu. 

12 Funktionsknap Skift mellem funktionerne video, billede og 

afspilning 

13 Hukommelseskortlæser Kompatibel med mikro-SD-hukommelseskort 

(maks. 32 GB) 

Sådan indsættes hukommelseskortet i dashcammet 

Inden du begynder at bruge dit dashcam, skal du indsætte et 

mikro-SD-hukommelseskort i hukommelseskortlæseren. Der kræves et 



mikro-SD-hukommelseskort for at kunne gemme de billeder og videoer, der tages.  

 

Dit dashcam understøtter mikro-SD-hukommelseskort på op til 32 GB. For at sikre, at 

kameraet fungerer korrekt, og der er plads til optagelse af lange ture, anbefales det at 

bruge et hukommelseskort i klasse 6 eller derover med mindst 8 GB. 

Vi garanterer ikke kompatibilitet med mikro-SD-kort fra alle producenter. Brug kun 

mikro-SD-kort af god kvalitet fra pålidelige kilder. 

 

Det anbefales at indsætte et nyt kort, eller hvis det ikke er nyt, at formatere 

mikro-SD-kortet, inden det bruges første gang. Formatering sletter alle data på 

hukommelseskortet permanent, så sørg for at kopiere de data, du ønsker at gemme, 

på en anden lagerenhed inden 

formatering. 

 

Hukommelseskortlæseren er forsynet med fjederlås. Mikro-SD-kortet fjernes fra 

hukommelseskortlæseren ved at trykke på kanten af kortet, indtil det springer ud, og 

derefter trække det ud af læseren. 



 

Montering af Dash kamera på forruden 

Du kan montere dash kamera på bilens forrude med den medfølgende sugekop. 

 

1. Før krogen på beslaget til montering på forruden ind i åbningen til beslaget øverst 

på dash kamera. Sørg for, at den er helt på plads, så sugekoppen sidder godt fast på 

dash kamera. 

2. Fjern den gennemsigtige film fra sugekoppen, og tryk sugekoppen mod forruden, 

mens du slår låsearmen op, så sugekopbeslaget låses fast. 

 

 

 

BEMÆRK: 

- Kameraet må aldrig monteres på et sted, hvor det kan blokere for udsynet til vejen, 

komme i vejen for spejl eller betjeningsknapper eller forhindre airbags. 

- Det bedste udsyn opnås ved at montere kameraet midt over instrumentbrættet i 

nærheden af bakspejlet. 



- Rengør forruden der, hvor du ønsker at montere Dash kamera, med en 

rengøringsserviet/klud med alkohol, inden sugekopbeslaget monteres. 

- Rør ikke ved kameraets objektiv med fingrene. Fedt fra fingrene kan afsætte mærker 

på objektivet og kan resultere i uklare videoer eller billeder. Rens objektivet 

regelmæssigt. 

- Når du justerer visningsvinklen, skal kameraet vende lidt nedad mod jorden med 

mindre udsyn til himlen for at reducere skærende lys, når bilen vender imod solen. 

 

Sådan tændes og oplades Dash kamera 

Dash kamera tændes ved, at du sætter den ene ende af den medfølgende biloplader 

ind i cigarettænderen i bilen og derefter tilslutter den anden ende til USB-porten på dit 

Dash kamera. 

 

Når Dash kameraet er tilsluttet, tændes det og starter automatisk med at optage, når 

bilens motor startes. Når bilens motor stoppes, slukkes Dash kameraet kort efter. 



 

Du kan også trykke kortvarigt på tænd-/slukknappen for at slukke manuelt eller trykke 

langvarigt på tænd-/slukknappen for at slukke Dash kameraet, hvis du bruger det 

uafhængigt af bilen. 

Når du bruger Dash kameraet uafhængigt af bilen, kan det indbyggede, genopladelige 

batteri holde Dash kameraet tændt i ca. 5 minutter afhængig af brug. Tilslut et af de 

medfølgende opladningskabler til dit Dash kamera for at oplade det indbyggede 

batteri. Under opladning lyser opladningslyset blåt. Opladningslyset slukkes, når det 

indbyggede batteri er fuldt opladet. Det tager typisk ca. 90 minutter at oplade det 

afhængig af, hvor fladt batteriet er. Batteristatusikonet fortæller dig, hvor tæt batteriet 

er på at være fuldt opladet. 

 

Dash kameraet forskellige funktioner 

Dash kameraet har tre separate funktioner. Du skifter mellem funktionerne ved at 

trykke på funktionsknappen flere gange, indtil du kommer til den funktion, du ønsker. 

Når du er kommet til den funktion, du ønsker, skal du trykke på tænd-/slukknappen for 

at åbne indstillingsmenuen for den specifikke funktion. Herunder er en hurtig 

beskrivelse af funktionerne. 



  

Optag video 

Ikonet til venstre vises på Dash kameraets skærm, når du er i 

funktionen videooptagelse. Du skal bruge denne funktion til at 

optage video med dit Dash kamera.  

 

 

Tag billeder 

Ikonet til venstre vises på Dash kameraets skærm, når du er i 

funktionen tag billeder. Du skal bruge denne funktion til at tage 

billeder med dit Dash kamera. 

 

Afspilning 

Ikonet til venstre vises på Dash kameraets skærm, når du er i 

funktionen afspilning. Du skal bruge denne funktion til at se og 

administrere de billeder og videoer, du allerede har taget. 

 

 

Optag video 

For at optage videoer skal du sørge for, at Dash kameraet er sat til optagelse 

af video. Du kommer ind i denne funktion ved at trykke på funktionsknappen flere 

gange, indtil ikonet vises i øverste, venstre hjørne af skærmen. 



 

Forberedelse af Dash kamera til optagelse af video 

For at optage en video med kamera skal du først sikre dig, at der er indsat et 

mikro-SD-hukommelseskort i hukommelseskortlæseren på kamera. 

 

VIGTIG BEMÆRKNING: Forsøg ikke at indsætte eller fjerne et 

Mikro-SD-hukommelseskort fra hukommelseskortlæseren, mens Dash kameraet 

optager. Dette vil få enheden til at slukkes. 

Optagelse af video 

Når Dash kameraet er sat til optagelse af video, og der er indsat et 

Mikro-SD-hukommelseskort i hukommelseskortlæseren, er du klar til at optage video.  

 

Når Dash kameraet er tilsluttet den medfølgende biloplader, og bilens motor 

er startet, begynder kameraet at optage video. Ud for ikonet på skærmen vil der være 

en blinkende rød prik, der viser, at der optages video. Optagelse af video stoppes 

automatisk kort tid efter, at bilens motor slukkes.  

 

Hvis kameraet ikke automatisk starter med at optage, når bilens motor startes, eller 

hvis du bruger kameraet uafhængig af bilen, kan du trykke på OK-knappen for 

at starte optagelse af video. Ud for ikonet på skærmen  

vil der være en blinkende rød prik, der viser, at der optages video. For at stoppe 

optagelse af video skal du trykke på OK-knappen igen. Den røde prik forsvinder for at 



vise, at optagelsen er afsluttet. 

Sådan kommer du ind i indstillingsmenu til optag video 

Hvis du ønsker at ændre den måde, dit kamera optager video på, skal du gå ind i 

indstillingsmenuen for optag video. For at gøre det skal du først sikre dig, at du er i 

funktionen optag video. Tryk derefter på tænd-/slukknappen én gang for at gå ind i 

indstillingsmenuen til optag video. Tryk dernæst på funktionsknappen for at gå ind i 

den generelle indstillingsmenu. 

 

Når du er inde i indstillingsmenuen, kan du trykke på knapperne op ▲ og ned  for at 

bladre gennem de forskellige indstillingsmuligheder. Tryk på OK-knappen for at 

bekræfte den indstilling, du har valgt, og tryk på tænd-/slukknappen igen for at gå ud 

af menuen. 

 

Indstilling   Beskrivelse 

Filmstørrelse Indstiller videoens opløsning (1080P 1920x1080, 720P 

1280x720 eller VGA 640x480) 

Tid for varighed Indstiller varighed for hver optagelse 

Bevægelsessensor Kan sættes på FRA/TIL 

Videolyd Kan sættes på FRA/TIL 

Datostempel   Der kan vælges mellem FRA/dato/dato&tidspunkt. Viser eller 

skjuler datoen/tidspunktet på dine optagelser 

G-sensor   Der kan vælges mellem FRA/høj/middel/lav 



 

Tag billeder 

Hvis kameraet er tændt og ikke er indstillet på optag video, kan du tage billeder ved at 

gå ind i funktionen til tag billeder. 

 

Du kommer ind i denne funktion ved at trykke på funktionsknappen flere gange, 

indtil ikonet vises i øverste, venstre hjørne af skærmen.  

 

Tryk derefter på OK-knappen for at tage et billede. 

 

Sådan kommer du ind i indstillingsmenuen til tag billeder 

Hvis du ønsker at ændre den måde, kameraet tager billeder på, skal du gå ind i 

indstillingsmenuen for tag billeder. For at gøre det skal du først sikre dig, at du er i 

funktionen tag billeder. Tryk derefter på tænd-/slukknappen én gang for at gå ind i 

indstillingsmenuen til tag billeder. Tryk dernæst på funktionsknappen for at gå ind i 

den generelle indstillingsmenu.  

 

Når du er inde i indstillingsmenuen, kan du trykke på knapperne op ▲ og ned  for at 

bladre gennem de forskellige indstillingsmuligheder. Tryk på OK-knappen for at 

bekræfte den indstilling, du har valgt, og tryk på tænd-/slukknappen igen for at gå ud 

af menuen.  

 



Indstillinger for tag billeder 

Indstilling   Beskrivelse 

Opløsning Indstiller opløsning af billeder 

(12M/10M/8M/5M/3M/2M/1,3M/1M/VGA) 

Kvalitet Der kan vælges mellem superfin/fin/normal 

Drivertilstand Der kan vælges mellem FRA/Self 2S/Self 10S/Burst 

Datostempel Viser eller skjuler dato/tidspunkt på dine billeder 

Afspilning 

Hvis kameraet er tændt og ikke optager video, kan du se de billeder og videoer, du 

allerede har taget, ved at gå ind i afspilning.  

 

Du kommer ind i denne funktion ved at trykke på funktionsknappen flere gange, indtil 

ikonet  vises i øverste, højre hjørne af skærmen. 

 

Tryk på OK-knappen for at se den optagne video/billede, eller tryk på  for at 

bladre gennem de optagne video-/billedfiler. 

Sådan kommer du ind i indstillingsmenuen til afspilning 

Tryk på tænd-/slukknappen én gang for at gå ind i indstillingsmenuen til afspilning. Du 

kan trykke på knapperne op ▲ og ned  for at bladre gennem de forskellige 

indstillingsmuligheder. Tryk på OK-knappen for at bekræfte den indstilling, du har 

valgt, og tryk på tænd-/slukknappen igen for at gå ud af menuen. 

 



 

 

Indstillinger for afspilning 

Indstilling Beskrivelse 

Lås   Gør det muligt for dig at låse eller oplåse det billede/den video, der 

vises, eller at låse eller oplåse alle filer. Låste filer kan ikke slettes, uden 

at de låses op. 

Slet Gør det muligt for dig at slette det billede/den video, der vises, eller at 

slette alle filer. 

Generel indstillingsmenu 

Hvis kameraet er tændt og ikke er sat på optag video, kan du gå ind i den generelle 

indstillingsmenu fra enhver funktion. For at gøre det skal du trykke én gang på 

tænd-/slukknappen. Tryk dernæst på funktionsknappen for at gå ind i den generelle 

indstillingsmenu. 

Ikonet  vises i øverste, venstre hjørne af skærmen, når du er i den generelle 

indstillingsmenu. 

Indstilling Beskrivelse 

Parkering Der kan vælges mellem FRA/høj/middel/lav 

Driftsfrekvens Vælg mellem 50 Hz eller 60 Hz 

Strømsparre Indstil, hvor meget tid der skal gå, inden kameraet automatisk 

slukkes, hvis det ikke benyttes 

Panelbeskyttelse Der kan vælges mellem fra/2 minutter/5 minutter 



Indstil 

dato/tidspunkt 

Du kan ændre dato og tidspunkt ved at bruge pilene op og ned 

Sprog Der kan vælges mellem 

engelsk/kinesisk/fransk/hollandsk/spansk/italiensk/portugisik/tysk 

osv. 

Formatér Når du har bekræftet det, formateres alle Mikro-SD-kort, der 

indsættes i hukommelseskortlæseren 

Nulstil   Fører alle indstillinger tilbage til den originale standardindstilling 

fra fabrikken 

Version   Viser firmwareversion 

Specifikationer 

Skærm 2,0” LCD 

Videoformat AVI 

Videoopløsning 1080P 1920x1080, 720P1280x720 eller VGA 640x480 

Billedformat JPG 

Billedopløsning 8M/5M/3M/2M/1,3M/1M/VGA 

G-sensor Ja 

Mikrokort Op til 32 GB 

Objektiv F=3,0 mm, F2,0 

Mikrofon Ja 

 


