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            danita TY-B    Digital Kamera og Video.  

 

DK Brugsanvisning: 

 

Kan anvendes som digitalt kamera eller digital videooptager. 

Generelt: 

Optager på et Micro SD kort. 

8 GB kort medfølger, men der kan 

indsættes op til 32 GB kort. 

Ved Micro SD kortindsætning:  

Husk at printkontakter skal 

vende hen mod kort ikonet. 

8 GB kort kan indeholde ca. 1 times 

videooptagelse ved en billedopløsning på 720P. 

Vises Memory error i displayet skal Micro SD kortet 

formateres. Se under Generel opsætning / Format. 

Medfølger: Sugekop til montering af kameraet  

på en rude, USB kabel til ladning fra og dataoverførsel til PC samt strømkabel 

med 12V cigartænderstik til brug i bilen.  

Når USB kablet sættes i, tændes kameraet. 

2 muligheder fremkommer: (Tryk ”OK” på en af bjælkerne eller sluk kamera) 

Mass Storage = Micro SD kortet. Se eller slet filer. 

PC Camera: Kameraet tændes og kan bruges som WEB kamera.  

Tekniske data: Se vedlagte UK manual. 
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1 + 3. Piltaster. Til valg af undermenuer. 

2. Menu. Viser undermenu af (10) Funktionsvalget (mode). Tryk to gange og 

der skiftes til værktøjsikonet. Her opsættes de grunddata, som gælder for alle 

funktioner. 

4. USB connector. Til ladning eller dataoverførsel via medfølgende kabel.  

5. Fastgørelse. Passer til medfølgende sugekop eller anden fastgørelse. 

6. HDMI output til f.eks. TV. (Bemærk: HDMI kabel medfølger ikke) 

7. ON/OFF. Tænd/sluk af kameraet. Holdes inde et par sekunder. 

8. Micro SD hukommelseskort. 8 GB medfølger. Max. 32 GB. Udtages ved tryk 

på kortet. 

9. Lås: Sletning af videoklip spærres. 

10. M. Funktionsknap. Ved tryk på knappen skiftes mellem videokamera, still-

kamera og hukommelseslager. Ikon i øverste venstre hjørne af displayet skifter 

tilsvarende. 

11. OK. Til start og stop af video- eller still-billedoptagelse, samt godkendelse 

af valg i undermenu. 
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Sådan ændres opsætningen: 

Vælg først med (10) funktionsknappen, hvilken opsætning du vil ændre. 

 

Generel opsætning: 

2. Menu. Tryk to gange indtil skruenøgle-ikonet fremhæves.  Brug piltaster 

(op/ned) og tast OK (11). 

Set Date/Time: Indtast dato, tid og datoformat. Tryk (2) Menu for at komme ud 

af menuen. 

Auto Power Off: (Off). Automatisk sluk af kamera: Off, 1 min, 3 min. 

Language: (English).  Vælg det ønskede sprog. 

Light frequency: (50 Hz). Valg af lysnets-frekvens. 

Screen Saver: (Off). Off, 3, 5 eller 10 min. for sluk af skærmdisplayet. 

Image rotation: (Off).  Vender billedet 180⁰ ved valg af ON. Tryk OK (11).  

Format: Formaterer/sletter MicroSD- kortet ved tryk på OK (11). 

Default Setting: (Cancel). Ved tryk på OK (11) sættes alle indstillinger til 

fabriksindstilling. 

Firmware version: Angiver software version. 

Video opsætning: Når funktionsknappen (10) står på video (se video-ikonet i 

displayet), kan man vælge mellem forskellige videoindstillinger. 

Resolution: (720P) Indstil til ønsket billedopløsning. 1080FHD er bedst, men 

bruger dobbelt så meget lagerplads på Micro SD kortet i forhold til 720P. 

Loop recording: (3 min). Optagelserne lagres i korte intervaller.  

EV: (0.0). Valg af eksponeringsværdi. 

Motion Detection: (OFF).  Ved Off styres video optagelser med ”OK” knappen. 

Det anbefales at sætte til ON, efter at Generel opsætning er fuldført. Derved 

starter videooptagelsen, når bilen starter, og stopper når bilen holder stille. 

Audio: (On). Lydoptagelse kan vælges til og fra. 

Date Stamp: (On). Dato og tid på optagelserne kan vælges til og fra. 

G-Sensor: (4G) Den kraftpåvirkning der skal til for at sikre, at videooptagelsen 

ikke kan slettes ved en fejltagelse. Vælg mellem OFF, 2G, 4G og 8G 

Buttons sound: (On). Tastaturlyd kan vælges til og fra. 
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Kameraopsætning: Når funktionsknappen (10) står på kamera (se kamera-

ikonet i displayet), kan man vælge mellem forskellige stillbilledekamera-

indstillinger.  

Timer: (Single). Single (ingen forsinkelse), 2, 5 eller 10 sekunder forsinket 

fotooptagelse. 

Resolution: (5M). Vælg billedopløsning, flere trin fra 12Mpx til 1.3Mpx. 

Sequence: (Off).  Ved On tages flere billeder automatisk efter hinanden. 

De næste 6 punkter er som på de fleste andre digitalkameraer. 

Quality: (Normal). Vælg mellem Fine, Normal og Economy.  

Sharpness: (Normal). Skarphed. Vælg mellem Strong, Normal og Soft. 

White Balance: (Auto). Vælg mellem flere punkter, og se forskellen. 

Color: (Normal). Vælg mellem Sort/Hvid, Sepia (gulnet) og Normal (farve). 

ISO: (Auto). Vælg Auto, 100, 200 og 400. 

EV: (0.0). Eksponeringsværdi. 

Anti-Shaking: (Off). Begrænser rystelser ved optagelserne. 

Quick Review: (Off). Den tid et billede vises efter en optagelse. Off, 2, 5 sek. 

Date Stamp: (Set Date/Time) Dato/tid på billedet. Off,,Date eller dato og tid. 

Se en optagelse: (Filmrulle- eller afspilningsikon valgt med (10) 

funktionsknappen) 

Tryk på ”OK” knap (11) for start og stop af video. Brug piltasterne op/ned for at 

se stillbilleder. Stillbilleder og videooptagelser kommer efter hinanden. Se 

ikonet. 

Slet en optagelse: 

Tryk (2) Menu, for at komme ind i Delete. Vælg dette billede eller alt. Tryk 

”OK” (11).  Tryk ”Menu” (2) for at gå ud af slettemenuen.  

Protect: Lås eller lås op for en optagelse, hvis delete-funktionen ikke kan fjerne 

optagelsen.  

 

 Vigtigt!   

Apparatet må ikke smides væk sammen med  

dagrenovationen, men skal bortskaffes på en  

forsvarlig måde. F.eks. på en genbrugsstation.  

 

Import: danita electronics ApS. www.danita.eu 

                                                                                                              

  


