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1: Productbeschrijving 
 

1.1 Knoppen en functies 

 
 

1) Pijltje omhoog 2) menuknop 3) Pijltje omlaag 

4) USB ingang 5) Bevestiging zuignap 6) HDMI uitgang 

7) aan/uit knop 8) microSD ingang 9) BEWAAR knop 

10) Modus                            11) OK knop 
 
 
 
1.2 Beschrijving van de knoppen: 

 
1) Pijtje omhoog 

In standby- of videomodus dient deze knop om het beeld in te zoomen (digitale zoom). In de menu's kunt u 
met deze knop het selectiekader omhoog bewegen. 
 
2) Menuknop 

Eenmaal drukken op deze knop opent het eerste tabblad van het menu. Nomaals druken opent het 
tweede tabblad. 

 

3) Pijltje omlaag 

In standby- of videomodus dient deze knop om het beeld in te zoomen (digitale zoom). In de menu's kunt u 
met deze knop het selectiekader omlaag bewegen. 
 



4) USB ingang 

Voor het aansluiten van de camera op een PC, of voor het aansluiten van 5V 
stroomvoorziening 

 

5) Bevestiging zuignap 

Schroefdraad voor het bevestigen van de raamhouder met zuignap aan de camera. 

 

6) HDMI uitgang 

HDMI uitgang voor het aansluiten van (HD) televisie of monitor. 

 

7) Aan/uit knop 

Lang ingedrukt houden om de camera aan/uit te schakelen en kort indrukken om de  verlichting aande 
voorkant aan of uit te zetten. 

 

8) microSD ingang 

Plaats hier de microSD kaart 

 

9) BEWAAR knop 

Als u tijdens het opnemen op deze knop drukt kan het videobestand niet meer automatisch door de 
camera gewist worden. 
 
10) Modus knop 

Kort indrukken om te schakelen tussen de videostand, de fotostand en de afspeelmodus. 

 

11) OK knop 

In de videostand drukt u kort op deze knop om de opname te starten en te beëindigen. In de fotostand drukt u kort op deze 
knop om een foto te nemen. In het menu gebruikt u de OK knop om een keuze te bevestigen. 
 
1.3 Beschrijving speciale functies: 
 
De G-sensor functie 

Als de camera een versnelling meet (bijvoorbeeld tijdens een ongeluk) van meer dan 6g (1g = 9.80 m / 
sec2), dan zal het huidige videofragment beveiligd opgeslagen worden. Het fragment kan dan niet meer 
automatisch door de camera overschreven worden. 
 
BEWAAR functie 

Handmatige versie van de G-sensor functie. Beveilig een videofragment door op de BEWAAR knop te 
drukken; 



2: Basisinstructies voor gebruik van de camera： 
 
 Aan/uit schakelen 

Druk lang op de  aan/uit knop om de camera aan te zetten. Tijdens het opstarten zal het blauwe 

indicatorlichtje oplichten.  Druk nogmaals lang op de  aan/uit knop om de camera weer uit te zetten. 
Het blauwe indicatorlichtje zal nu weer doven. 

 
LET OP:  De camera schakelt zichzelf automatisch uit zodra de batterij bijna leeg is. 

 Opnamestand 

Druk (indien nodig) kort op de   knop om naar de opnamestand te schakelen. In de 

linkerbovenhoek van het scherm zal dan een icoon van een camera verschijnen. Door nu kort op  
te drukken kunt u de video-opname starten. Een rode knipperende stip verschijnt in beeld als 
bevestiging dat de opname loopt. 
 

 Fotostand 

Druk (indien nodig) kort op de   knop om naar de fotostand te schakelen. In de linkerbovenhoek van 

het scherm zal dan een icoon van een fotocamera verschijnen. Door nu kort op  te drukken kunt u 
een foto nemen. 

 

 Video / foto afspelen 

Druk (indien nodig) kort op de   knop om naar de afspeelstand te schakelen. In de linkerbovenhoek 
van het scherm zal dan een afspeel-icoon verschijnen. Selecteer het gewenste bestand door met de 

pijltjestoetsen door de beschikbare bestanden te bladeren. Druk op   om een geselecteerd 
videofragment af te spelen. 
 
 Menu setting 

Druk kort op de  menuknop om het eerste tabblad "video settings" van het menu te openen. Druk 

nogmaals kort op de  menuknop om het tweede tabblad "camera settings" van het menu te openen. 

Druk kort op de  knop om het menu te verlaten. 

Met behulp can de pijltjestoetsen kunt u in het menu navigeren. Druk op   om eventuele submenu's 
te openen en uw keuzes te bevestigen. 

 

 Tijd en datum instellen 
 

Druk eenmaal op de  knop om het menu te openen en druk vervolgens nog een keer op de  
menuknop om de "settings" tab te openen. Navigeer met behilp van de pijltjestoetsen naar de 'date and 

time options' en druk op  om te bevestigen. Stel de juiste tijd/datum in door met de pijltjestoetsen 

het geselecteerde getal naar boven of beneden aan te passen. Druk op  om de wijzigingen te 
bevestigen. 
 
 



 
 USB modus 
 
Als u de camera aansluit op uw PC krijgt u een tweetal keuzes in het scherm van de camera te zien. 

1: USB-Disk 

Kies voor deze optie als u de bestanden op de SD-kaart van de camera wilt beheren. 

2: PC-Camera (Optioneel) 

Selecteer deze optie als u de camera wilt gebruiken als webcam. 
 
 

 Oplaadinstructies batterij 
 

Er zijn drie manieren om de batterij van de camera op te laden.  
1: In de auto, met de bijgeleverde laadkabel 

2: Opladen via de PC met bijgeleverde USB-kabel 

3: Opladen met 5V USB stekkeradapter (niet inbegrepen) 

Het volledig opladen van de batterij duurt ongeveer 180 minuten. Tijdens het opladen zal de rode 
laadindicator branden, zodra de batterij vol is gaat dit rode indicatorlampje weer uit. 
 
 
LET OP: Als de camera gedurende langere tijd niet meer reageert op het indrukken van de knoppen 
kan het zijn dat deze is vastgelopen. Druk in een dergelijk geval met een dun stomp voorwerp op de 
resetknop om de camera opnieuw op te starten. 
 
 
 



3: Menu 
 

Video settings Photo settings Camera setup 

Resolution – Stel hier de gewenste 
resolutie in (max 1920x1080) 

Timer – Vertraging zelfontspanner 
instellen. 

Set date/time – De datum, tijd en 
datumnotatie instellen 

Loop recording – De camera 
overschrijft de oudste videofragmenten 
als deze functie ingeschakelt. Kies hier 
de gewenste lengte van de 
videofragmenten. 

Resolution – Stel hier de gewenste 
resolutie in (max 1920x1080) 

Auto power off -  Inschakelen of de 
camera automatisch uitgaat en na 
hoeveel minuten dit gebeurt. 

EV – De belichtingswaarde (Exposure 
Value) heeft betrekking op de 
hoeveelheid licht bij een gegeven 
belichting en wordt uitgedrukt in een 
enkel getal. Hieruit wordt bij een 
bepaalde ISO-waarde van de sensor de 
juiste combinatie berekend van sluitertijd 
en diafragma. Met deze optie kunt u 
bepaalde situaties onder- of 
overbelichten. 

Sequence -  Mogelijkheid om 5 foto’s 
achter elkaar te nemen. 

Language -  Taal van het menu instellen

Motion detection – Met ingeschakelde 
bewegingsdetectie zal de camera gaan 
opnemen zodra er beweging voor de 
lens wordt waargenomen. De camera 
moet wel in standby-stand staan als 
deze functie gebruikt wordt. 

Quality – Beeldkwaliteit instellen 
fijn/normaal/economy 

Light frequency – Instellen frequentie 
van het lichtnet op 50Hz (EU) of 60Hz 
(VS/Azië) 

Audio – De ingebouwde microfoon aan 
of uitzetten. 

Sharpness – Instellen scherpte 
scherp/normaal/zacht 

Screen saver – Instellen of en na 
hoeveel minuten het scherm automatisch
uitschakelt. 

Date stamp – Instellen of de datum en 
tijd op de videobeelden worden 
weergegeven. 

White Balance – Witbalans instellen 
o.b.v. een aantal standard opties. 
Automatisch, daglicht, bewolkt, etc 

Image rotation – Het beeld 180 graden 
draaien voor al naar gelang de camera 
hangend of staand gemonteerd wordt. 

Buttons sound – Het piepje bij het 
indrukken van knoppen aan of uitzetten. 

Color – Kleurinstellingen (normaal, 
zwart/wit, sephia) 

Format – De geheugenkaart formateren 
(LET OP! hierbij worden alle video’s, 
foto’s en andere opgeslagen informatie 
op de SD-kaart verwijderd) 

 
ISO – ISO-waarde instellen 
(automatisch tot max. 400) 

Default settings – De camera 
terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

 EV – zie video settings 
Firmware version -  De firmwareversie 
controleren 

 
Anti-shaking – Beeldstabilisatie 
aan/uitzetten 

 

 

Quick review – Instellen of er een 
voorbeeld van de genomen foto wordt 
getoond op het scherm na het nemen 
van een foto. 

 

 
Date stamp – Instellen of de datum en 
tijd op de foto’s worden weergegeven. 

 

 



4: Productspecificaties 
 

Product Name Car Recorder 

Features High-definition camera, high-definition video. 

Color Black/metal 

Program Joint Wing 

 
G-sensor  

Built-in (car accident or case of emergency  save) 

 

LCD screen size 2.7" LTPS 

 
Camera 

140 degrees  A+  grade  high-resolution  ultra-wide-angle 

lens 

 

 
Language 

Russia, Japan, France, Italy, Germany, Western, English, 
Chinese (simplified), Chinese (Traditional), Korean. 

File Format AVI 

Video resolution Maximum 1080P 

Video video formats M-JPEG, Audio: AAC 

Color effects Standard 

Continuous loop video Seamless looping video 

Auto on/off Supports auto on/off with car ignition/shutdown 

Motion Detection Function Yes 

Date and time stamp Yes 

Carrier media Built-in Memory (total: 64MB) 

The camera mode 5 Mpixels 

Photo format JPEG JPEG 

Memory card TF (microSD) (max. 32GB) 

Microphone Built-in 

Built-in stereo Yes 

Night vision 2x bright LED on front 

Video output HDMI 

Video Format PAL / NTSC 

Current frequency 50HZ/60HZ 

USB function 1 ： USB-Disk 2: the PC-Camera 

Power Interface 5V 800ma 

Battery Built-in 600mAh 

 


