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EP610                                                        HD-achteruitrijcamera 

 
BEDIENINGSHANDLEIDING 

 

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE 

• Gebruik het product uitsluitend zoals aangegeven in de bedieningshandleiding. Door een 

onjuist gebruik kan het product of de omgeving ervan schade oplopen. 

• Het demonteren van of het aanbrengen van wijzigingen aan het product heeft een invloed op 

de veiligheid ervan. Opgelet, verwondingsgevaar! Open het product nooit zelf. Probeer het 

product nooit zelf te herstellen. 

• Ga voorzichtig om met het product. Het product kan beschadigd worden door slagen of 

stoten, of als het naar beneden valt, ook vanop lage hoogte. 

• Stel het product niet bloot aan vocht of extreme warmte. 

• Dompel het product niet onder in water of in andere vloeistoffen. 

• Houd de kinderen in het oog en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen. 

• Om elk gevaar te vermijden, moet een beschadigde stroomkabel door de fabrikant, diens 

klantendienst of personen met dezelfde kwalificaties vervangen worden. Gebruik het 

apparaat niet zolang de herstelling niet is uitgevoerd. 

• Neem de plaatselijk geldende wetten betreffende persoonlijke vrijheden en het beeldrecht in 

acht.  

 

 

      OPGELET 

Geef altijd voorrang aan de verkeersregels en de verkeersborden! 

 

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 

 

 
 

1. Aan/Uit-knop  

2. Modus-knop  

3. Menu-knop  

4. Navigatieknop „NAAR BOVEN“  

5. Navigatieknop „NAAR ONDER“  

6. Opname-/OK-knop 

7. LCD-scherm 

8. Stroomaansluiting 

9. Sleuf voor geheugenkaart 

10. RESET-knop(herinitialisering) 

11. Microfoon 

12. Cameralens 

13. Bevestigingsstrip 
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INBEDRIJFSTELLING 

 

Installatie 

• Bevestig de achteruitrijcamera met behulp van de bevestigingsstrip aan uw normale 

achteruitkijkspiegel. 

• Sluit de stroomkabel van de sigarettenaansteker aan op het stopcontact van de HD-

achteruitrijcamera. 

• Plaats de stroomkabel in een holle ruimte, zodat hij niet stoort tijdens het rijden. 

• Zet de achteruitrijcamera in de hoek die voor u het gunstigste is. 

• Sluit de stroomkabel in de sigarettenaansteker aan op het stopcontact van de 

sigarettenaansteker van uw auto en druk daarna op de Aan/Uit-knop.  

 

Een geheugenkaart insteken/uitwerpen 

• Steek een micro-SD-geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf om video's te kunnen opnemen 

tijdens het rijden. 

• Steek de geheugenkaart op die manier in dat de connectors naar de achterzijde van uw HD-

achteruitrijcamera gericht zijn, en druk deze in totdat ze op hun plaats blijven. 

• Druk de geheugenkaart lichtjes naar binnen om hem uit te werpen. De geheugenkaart wordt 

dan uitgeworpen en kan worden verwijderd. 

• Instructie: Formatteer uw nieuwe geheugenkaart voor het eerste gebruik. 

 

GEBRUIK 

 

In-/uitschakelen 

 

Inschakelen 

• Druk op de Aan/Uit-knop. De achteruitrijcamera wordt automatisch ingeschakeld in de 

videomodus (DVR) als de achteruitrijcamera van stroom voorzien wordt.  

• Instructie: De opname start enkel automatisch als er een geheugenkaart is ingestoken. 

 

Uitschakelen 

• Druk op de Aan/Uit-knop van de achteruitrijcamera. 

• Instructie: Als u de automotor uitschakelt tijdens een opname, dan wordt ook de 

achteruitrijcamera uitgeschakeld en wordt de video opgeslagen. 

 

De batterij opladen 

 

Via de USB-kabel opladen 

Sluit de achteruitrijcamera via de meegeleverde USB-kabel aan op uw computer. 

 

Via de kabel van de sigarettenaansteker opladen 

De achteruitrijcamera wordt automatisch opgeladen als hij op de voeding van de sigarettenaansteker 

van de auto aangesloten wordt en de motor van de wagen is ingeschakeld. 

 

Instructie: Herlaad de batterij uitsluitend terwijl het apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat wordt 

ingeschakeld terwijl het is aangesloten op de laadkabel, dan wordt het ook van stroom voorzien, 

waardoor het laadvermogen beperkt wordt.  
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Videomodus (HDR) 

• Druk op de Aan/Uit-knop. 

• De achteruitrijcamera wordt automatisch ingeschakeld in de videomodus (HDR) (het 

symbool  verschijnt op het scherm), als de achteruitrijcamera van stroom voorzien wordt. 

Druk anders op de opname-/OK-knop om de videomodus (HDR) in te schakelen en de 

opname te starten.  

• Instructie: Als de stroomkabel van de sigarettenaansteker is aangesloten, maar de motor van 

de wagen is uitgeschakeld, dan wordt de achteruitrijcamera automatisch ingeschakeld als de 

wagen gestart wordt. De achteruitrijcamera wordt automatisch ingeschakeld in de 

videomodus (DVR) en start de opname. 

• Druk op de opname-/OK-knop om de opname stop te zetten en op te slaan. De videomodus 

(HDR) staat in de stand-bymodus. 

• Druk opnieuw op de opname-/OK-knop om een nieuwe opname te starten. 

 

Fotomodus 

• Om terug over te schakelen naar de fotomodus (het symbool  verschijnt op het 

scherm), drukt u in de stand-bymodus op de Modus-knop. 

• Druk op de opname-/OK-knop om een foto te maken. 

• Druk nogmaals op de opname-/OK-knop om nog een foto te maken. 

 

Afspeelmodus 

• Om terug over te schakelen naar de afspeelmodus (het symbool  verschijnt op 

het scherm), drukt u in de stand-bymodus op de Modus-knop. 

• Druk op de opname-/OK-knop om het afspelen te starten. 

• Druk op de opname-/OK-knop om het afspelen te stoppen. 

• Druk op de navigatieknop „NAAR BOVENN“ om naar het vorige of volgende bestand te gaan.  

 

Instructie: Video-/foto-/afspeelmodus: Druk op de knop „Modus“ om tussen de video-,foto- en 

afspeelmodus te kiezen als u zich in de stand-bymodus bevindt. 

 

Instructie: Druk op de knop „RESET“aan de achterkant van uw HD-achteruitrijcamera om de 

parameters te herinitialiseren. 

 

INSTELLINGEN VAN DE PARAMETERS 

- Druk in het hoofdmenu op de knop „Menu“ om naar de instellingen te gaan. Zorg ervoor dat 

de opnamemodus gestopt is; indien dit niet het geval is, druk dan op de „OK“-knop om 

deze te stoppen. 

• Druk op de navigatieknop „NAAR BOVEN“ of „NAAR ONDER“ om de parameters te tonen en 

de gekozen waarde te wijzigen.  

• Druk op de opname-/OK-knop om een parameter in het menu in te voeren en te bevestigen. 

• Druk op de knop „Menu“ om de instelling weer te verlaten. 

 

 

Voorbeeld: de datum en het uur instellen: 

- Zorg ervoor dat de opnamemodus gestopt is; indien dit niet het geval is, druk dan op de „OK“-
knop om deze te stoppen. 

- Druk op de knop „Menu“ om naar de parameterinstellingsmodus te gaan.  

- Druk nogmaals op de knop „Menu“; de instelling „Datum en tijd“ wordt geselecteerd. 

- Druk op de knop „OK“ om de waarde in te voeren. 

- Druk op de knop „NAAR BOVEN“ of „NAAR ONDER“ om de gekozen waarde te wijzigen. 
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- Druk op de knop „OK“ om te bevestigen en verder te gaan. 

- Druk aan het einde van de instellingen op de knop „Menu“ om te bevestigen en druk er 

nogmaals op om terug naar het hoofdmenu te gaan. 

 

Instructie:  

- de werkwijze is dezelfde om de andere parameters van het apparaat in te stellen. 

- Zoek daarvoor een lijst waarin de menutaal Engels naar de overeenkomstige taal vertaald 

kan worden.  

 

TECNISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Digitaal beeldscherm: HD 4,3 inch 

• Voeding (adapter van de sigarettenaansteker): 12V DC  

• Geheugenkaart: Micro-SD (niet meegeleverd), tot 32 GB 

• Formaat: AVI/MJPG/JPG 

• Lens: 120° 

• Fotoresolutie: 12 Mpx/10 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/3 Mpx/2 Mpx/VGA/1,3 Mpx  

• Videoresolutie: 1080 p/720 p/480 p  

• Beeldfrequentie: 50/60 Hz 

• Batterij: 200 mAh 

• Luidspreker: 1 W 

• Meegeleverde accessoires: 1 USB-kabel, 1 adapter van sigarettenaansteker 

 

 

 

OPGELET: Dit apparaat mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid.  

De gemeente heeft voor dit soort producten een apart verzamelsysteem. Raadpleeg uw 

gemeentehuis voor informatie over de locaties van deze verzamelpunten.  Elektrische en 

elektronische producten bevatten gevaarlijke substanties die negatieve gevolgen hebben voor het 

milieu of de gezondheid, en moeten daarom gerecycleerd worden.   

 

Dit symbool geeft aan dat de afdanking van elektrische en elektronische apparaten via een apart 

verzamelsysteem gebeurt. Het is een vuilnisbak met wieltjes met een kruis erdoor.   

 

Als het product tijdens de garantieperiode defecten heeft, dan moet het worden omgeruild bij de 

fabrikant waarbij het gekocht is om te vermijden dat er onnodige gevarenbronnen ontstaan.  

 

 

 

Geïmporteerd door PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk 

In de handel gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Duitsland 

                      Gefabriceerd in VRC   

     
 

 


