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Bruksanvisning Viz Car ® 

 

 

 

1.Produktbeskrivelse 

1.ON / OFF-knappen 

2.Record-knapp 

3. Batterikammer 

4.SD eller TF / Micro SD-kort 

5.Menu-knappen 

6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 

7.Up-knappen (for å navigere i menyen) 

8.Mode-knappen 

 

På/Av -Knapp Slår enheten på / av 

Record /OK knapp Starter og stopper innspilling / valg og 
bekreftelse av menyen 
Alternativer / spiller og pause under spillingen 

Meny Åpner og lukker menyen 

Ned Flytter seg ned i menyalternativene 

Opp Flytter seg i menyalternativene 

Modus Velger driftsmodus: Video / Foto / Lyd / Opptak 
/ Play 
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SETTET INNKLUDERER: 

1 Viz Car®-kamera 

1 Justerbar sugekoppfeste 

1 Batterilader 

1 USB-kabel 

1 Oppladbart batteri 

 

2. DRIFTSVEILEDNING 

2.1. SETTE INN MINNEKORTET 

1) Sett inn SD-minnekortet eller TF / Micro SD-minnekort med adapter (opptil 32 GB, ikke inkludert) i 

SD kortspor. Du vil høre et klikk når kortet er satt inn riktig. Det er viktig å sette inn kortet i kameraet 

før du bruker produktet. Kortet er ikke inkludert. SD-kortet kan settes inn direkte i sporet. Til Sett inn 

TF / Micro SD-kortet, du trenger en adapter. 

2) For å fjerne SD-kortet, trykk kortet forsiktig og det vil komme ut, slik at du kan fjerne den. 

3) Hvis et SD- eller TF / Micro SD-kort ikke er satt inn i sporet, vil Viz Car®-kameraet vise meldingen 

"Ingen kort" på skjermen og produktet vil ikke fungere. 

4) Hvis enheten ikke gjenkjenner eller registrerer SD-kortet, vennligst fjern det fra sporet og sett det 

inn igjen. 

VIKTIG: 

1) Hvis SD-minnekortet eller TF / Micro SD-kortet med adapteren er satt inn feil, kan minnekortet 

eller kameraet ta skade 

2) Når minnekortet er satt inn riktig, er vil det automatisk bli gjenkjent av enheten. 

 

2.2. LADE BATTERIET 

Kameraet inneholder et oppladbart litiumbatteri. Lad batteriet som følger før du bruker enheten for 

første gangen: 

1) Sett inn batteriet på baksiden av enheten. 

2) Koble enheten til 12V / 24V bil lader (inkludert). 

3) Ladetid: 3-5 timer. 

4) Når batteriet er fulladet, vil batterisymbolet vises på displayet være helt grønt. 
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ADVARSEL: 

- Når batteriet er lavt, kommer enheten inn i energisparemodus eller vil fungere intermitterende. 

Vær så snill lad opp batteriet fullt for å sikre riktig drift av enheten. 

- For å optimalisere batterilevetiden, anbefaler vi full ladning av batteriet ved hjelp av 5V / 1A 

vegglader (ikke inkludert). 

- Merk: Det oppladbare batteriet som følger med enheten er ikke konstruert for å operere i lange 

perioder uten en strømforsyning. Når den er koblet fra strømforsyning, er maksimalt brukstid på 

batteriet 120 minutter. 

 

2.3. INSTALLERE KAMERAET I BILEN 

Fest sugekoppmonteringen til åpningen på baksiden av kameraet og plasser kameraet på bilens 

frontrute. Åpne HD-skjermen i en vinkel på 120 °. Kameraet er nå klar til å registrere mens du kjører. 

2.4. ENDRE MODUS 

1) Sett inn SD-kortet eller TF / Micro SD-kortet. 

2) Trykk på ON / OFF-knappen for å slå på enheten. Da vil enheten starte å ta opp automatisk. 

3) Trykk på RECORD / OK-knappen for å stoppe eller starte video innspilling. Når opptaket er stoppet, 

vil enheten lagre filen automatisk. 

4) Trykk MODE for å velge/endre modus (Video / Bilde / Lyd / Avspille). 

5) Trykk på ON / OFF-knappen i 3 sekunder for å slå av enheten. 

 

2.5. ALTERNATIVER MENYEN 

For å angi valgene for Video, Foto, Lyd og Avspille moduser, følg disse instruksjonene 

 

VIDEO OPPSETT: 

Når enheten er slått på, trykk MODE til du kommer til videomodus (et ikon for et videokamera i en 

rød ramme vil vises øverst til høyre på displayet). Trykk MENU for å stille inn modusalternativer. 

1) Størrelse: Velg videooppløsning. Alternativer: 1280x720 / VGA (640x480). Standardinnstillingen er 

1280x720. 

2) Sett inn tidsstempel: Velg om du vil vise dato og klokkeslett på displayet: Ja / Nei. 

3) Bevegelsesdeteksjon: Velg om du vil aktivere bevegelse gjenkjenning: Ja / Nei. Hvis du velger "Ja", 

vil enheten starte automatisk opptak når bevegelse er oppdaget og opptaket lagres automatisk. Når 

bevegelser ikke lenger oppdages, vil enheten gå i dvale modus, men vil starte opptaket dersom 

bevegelse oppdages en gang til. Enheten må være slått på for at bevegelsesdeteksjon modus skal 

fungere. For å gå ut av bevegelsesdeteksjonsmodus, vennligst trykk på MODE-knappen. 
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4) Loop tid: Slå loop opptak på / av og sett opptakstid. Hvis opptak er på, vil enheten automatisk ta 

opp videoer av tidsintervaller av ditt valg (1, 3, 5 eller 10 minutter). Når SD eller TF / Micro SD-

minnekortet er fullt, vil enheten registrere over eksisterende opptak, starter med de eldste filene. 

Hvis sløyfemodus er slått av, registrerer kameraet på ubestemt tid. 

5) Stemmeopptak: Velg om du vil slå lydopptak på mens du spiller inn video: Ja / Nei. Etter at du har 

valgt ditt valg, bekreft det ved å trykke på RECORD / OK-knappen. Ditt valg vil bli satt. Deretter trykk 

på MENU for å gå ut av menyen. 

 

BILDE OPPSETT: 

Når enheten er slått på, trykk MODE til du kommer til fotomodus (et ikon med et blå bokstav "A" 

vises i øverst til høyre på displayet). Trykk på MENU for å stille inn modus alternativer. Deretter 

trykker du på RECORD / OK-knappen til velg bildeoppløsningen. 

1) Størrelse: Velg størrelsen på bildefilen. Alternativer: (1920 x1440) (3M) / 1600x1200 (2M) 

/1280x960 (1,3M) / 640x480(VGA) 

Etter at du har valgt ditt valg, bekreft det ved å trykke på RECORD / OK-knappen. Ditt valg vil bli satt. 

Deretter trykk på MENU for å gå ut av menyen. 

 

AVSPILLINGS OPPSETT: 

Trykk MODE knappen til du kommer til Play-modus (et ikon med spillespilen vises øverst til høyre 

hjørne av skjermen). Trykk på OPP / NED knappene til velg de lagrede filene. Navnet på hver fil vil bli 

vist øverst på displayet, med filtypen ".AVI" for videoer, ".JPG" for bilder og ".WAV" for lyd. For å 

spille av video- og lydfiler, trykk RECORD / OK-knappen og trykk RECORD / OK igjen for å sette på 

pause. 

Du kan få tilgang til spilloppsettmenyen ved å trykke på MENU: 

1) Slett: Velg dette alternativet for å slette en eller flere filer. Valg: Slett valgt fil / Slett alle filer. 

2) Lås fil: Velg dette alternativet for å låse / låse opp lagrede filer. 

Alternativer: 

- Lås valgt fil / Lås alle filer / Lås opp valgt fil /Lås opp alle filer 

3) Miniatyrer: De lagrede filene vises som miniatyrbilder. 

4) Volum: Velg et volumnivå fra 0 til 6. Etter at du har valgt ditt valg, bekreft det ved å trykke på 

RECORD eller OK-knappen. Ditt valg vil bli satt. Deretter trykk på MENU for å gå ut av menyen. 

 

SYSTEM OPPSETT: 

Når enheten er slått på, trykker du MENU to ganger for å skrive inn system oppsett. Når enheten er i 

lydopptak modus, må du bare trykke på MENU en gang. Trykk på RECORD / OK-knappen for å velge 

Systemoppsett. 
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1) Format: Velg dette alternativet for å formatere SD eller TF / Micro SD-kort. Valg: OK / Avbryt. Hvis 

du velger OK, SD- eller TF / Micro SD-kortet vil bli formatert. Vær så snill husk at formatering av 

minnekortet vil slette ALL informasjon den inneholder! 

2) Språk: Velg språket som skal brukes i alle menyer. 

3) Auto Off (Energisparing): Mulighet til å programmere slik at enheten slås av etter 1,3 eller 5 

minutter HVIS KAMERAET ER IKKE OPPTAK! Hvis kameraet er i opptak, vil denne funksjonen bli 

aktivert når opptaket er ferdig. 

4) Start systemet: Valg: Avbryt / OK. Hvis du velger OK, systemet starter på fabrikkinnstillinger (som 

nytt). 

5) Flimmerfrekvens: Dette alternativet brukes til å etablere flimmerfrekvens ved opptak med kunstig 

lys.Alternativer: 50 Hz eller 60 Hz. MERK: I USA bør frekvensen være 60 Hz. Utenfor USA, 

standardfrekvensen etablert av den nasjonale energimyndigheten bør være valgt (sannsynligvis 50 

Hz). 

6) Dato og klokkeslett: For å angi dato og klokkeslett: [År / Måned / -Dag], [Dag / Måned / År] eller 

[Måned / Dag / År]; HH: MM. 

7) USB: Velg dette alternativet hvis du vil bruke kameraet som et webkamera / diskstasjon. (Velg PC 

Cam for å aktivere enkelt tilkobling til en PC / bærbar PC, uten å installere USB-drivere). Trykk på OPP 

/ NED knappene for å gjøre ditt valg og bekreft det ved å trykke på RECORD / OK-knappen. Deretter 

trykk på MENU for å gå ut av menyen. 

 

2.6. BRUK I BIL 

Automatisk start på tenning: 

1) Koble Viz Car®-kameraet til adapteren (inkludert) og koble den til sigarettennerinntaket. 

2) Viz Car®-kameraet starter opp og begynner å ta opp automatisk når bilen starter. Manuell opptak 

under ladning: 

1) Koble enheten til en vegglader eller bil lader. 

2) Trykk MODE knappen for å velge Video modus. 

3) Trykk på RECORD / OK-knappen for å ta opp. 

4) Trykk på RECORD / OK-knappen for å pause. 

Merk: Enheten kan ikke ta opp mens du er koblet til en datamaskin. 

 

INNSPILLING VED FULT MINNE: 

1) Når du tar opp på en sløyfe, vil enheten automatisk lagre hver fil med intervaller på 1/3/5/10 

minutter. Når SD eller TF / Micro SD minnekort er fullt, enheten vil ta opp den eldste lagrede filen, 

som vil bli slettet. 
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NATT OPPTAK: 

1) Trykk på ON / OFF-knappen for å velge Night Vision (et ikon med månen og en stjerne vises på 

displayet). Vi anbefaler at du forlater Night Vision Mode, ved daglys for kvalitet. 

 

OPPTAK MED LYD MODUS: 

1) Koble enheten til veggladeren eller billaderen. 

2) Trykk på MODE-knappen for å velge lydmodus. Mikrofonikonet vises øverst til høyre på skjermen. 

3) Trykk på RECORD / OK-knappen for å ta opp. 

4) Trykk på RECORD / OK-knappen for å stoppe opptaket midlertidig. 

 

BILDE MODUS: 

1) Trykk på MODE-knappen for å velge Fotomodus. En blå bokstav "A" vises i øvre høyre hjørne av 

skjermen. 

2) Trykk på RECORD / OK-knappen for å ta bilder. 

 

AVSPILLE MODUS: 

1) Trykk på MODE-knappen til du kommer til Play-modus. Da spill ikonet vil vises i øverste høyre 

hjørne på skjermen. 

2) Trykk på OPP / NED knappene for å velge filene du vil spille av. 

3) Trykk på RECORD / OK-knappen for å spille av filen. 

4) Trykk på RECORD / OK-knappen for å stoppe og starte på nytt innspilling. 

 

3. SPESIFIKASJONER 

- Videooppløsning 1280x720 / 640x480  

- Linse 120 ° vidvinkel  

- Filformat AVI (Video) / WAV (Audio) / JPG (Photo)  

- Vis 2,5-tommers LCD-skjerm med 270 grader rotasjon 

- USB-utgang 

- Foto (1920 x 1440) (3M) / 1600x1200 

- (2M) / 1280x960 (1.3M) / 640x480 (VGA) 

- Strøm (Li-Ion oppladbar 3,7V 1020 mAh 

- Batteri / billader / USB-kabel 

- Lydopptak 

- Nattvisningsopptak 
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KVALITETSGARANTI: 

Dette produktet er dekket av en garanti mot produksjonsfeil underlagt tidsfrister fastsatt av 

lovgivning som gjelder i hvert land. Denne garantien dekker ikke skader som følge av utilstrekkelig 

bruk, uaktsom kommersiell bruk, unormal slitasje, ulykker eller feil håndtering. 

ADVARSEL 

FJERNING AV MATERIALER: 

Et symbol på en krysset trommelbøtte betyr: Du bør finne ut om og følge lokale forskrifter om 

avhending av denne typen produkt. Ikke kast bort dette produktet som du ville i husholdningsavfall. 

Kast denne enheten i samsvar med tilsvarende lokale forskrifter. Elektriske og elektroniske enheter 

inneholder farlig stoffer som kan ha skadelige effekter på miljø og / eller menneskers helse og skal 

resirkuleres riktig. 

 


