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Om den här Guiden
Innehållet i detta dokument är av informationssyfte och kan ändras utan föregående 
meddelande. Vi gjorde allt för att se till att den här användarhandboken är korrekt och 
fullständig. Det tas dock inte ansvar för eventuella fel och utelämnanden som kan ha inträffat.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra de tekniska specifikationerna utan föregående 
meddelande.

Huvuddrag
• FULL HD dash cam / action cam 

• Upplösning: Full HD 1080p / HD 720p / WVGA / VGA 

• IP68 klassning

• Cycle recording

• Foto: 12MP

• Video: 1080p 30fps

• Vidvinkel 170 °
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OBS
Denna handbok innehåller information om hur du använder enheten, dess funktionssätt, tekniska specifikationer och 
försiktighetsåtgärder. Vi rekommenderar att du läser den noggrant innan du använder kameran och behåller den för framtiden. Vi litar 
på att denna DVR kommer att tillgodose dina behov under lång tid!

En felaktig installation och en felaktig användning av kameran kan orsaka personskador på 
användaren och skador på fordonet. Av detta skäl rekommenderar vi att du är uppmärksam 
på att installera enheten och att regelbundet kontrollera att fästen är intakta och ordentligt 
fixerade.

• Försök inte öppna kameran och reparera den: detta upphäver garantin. Om du får 
problem, gå till det professionella servicecentret för reparation.

• För bästa videokvalitet måste linsen vara ren. Använd inte kemiska ämnen eller 
lösningsmedel för att rengöra kameran och dess lins, utan bara en fuktig mjuk trasa.

• I slutet av dess livslängd, kassera inte kameran slumpmässigt och släng den inte i någon 
eld, den kan explodera.

• Företaget är INTE ansvarigt för förlust av data / innehåll under användandet.
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Controls description

1. Lins

2. Blå LED tänds när kameran är påslagen

3. PÅ-knapp

4. Röd LED-inspelning 

5. Foto / REC-kontroll

6. Skruv lock

7. Mikrofon

8. Micro SD-kortplats

9. Ladd/data plugg

Lägesväljare

11. Återställa

10.
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Vad finns i boxen

1. USB cable

2. Vattentät USB-kabel med gummipackning

3. Låsfästet med reservskruvar

4. Dubbelhäftande fäste bestående av: GO-PRO adapter, skruv, snabbfäste, 
dubbelhäftande platt fäste

5. Styrfäste 

6. Sugkoppfäste

7. Insex nyckel
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Ladda batteriet
BIKE GUARDIAN WI-FI kan laddas genom att ansluta USB-kabeln till en korrekt 
laddare eller till en dator (du kan använda båda kablarna som levereras i paketet: den 
vattentäta kabeln eller den som är lämplig för PC-anslutningen).
Under laddning kommer den blå lysdioden att vara på och stängs av när laddningen är full

Ställa in datum och tid
Anslut kameran till din telefon via WIFI och öppna appen: datum och tid uppdateras 
automatiskt enligt din smartphone.
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Fixering av kameran
Fäst kameran genom att skruva de två insexskruvarna som medföljer i 
förpackningen.

1. Montera styrfästet 

2. Skruva i kameran i stödet

Skruva den vattentäta kabeln till kameran och anslut den till en strömkälla.
Observera: det vattentäta tillståndet garanteras endast med locket inskruvatbaktill på 
kameran. USB-kontakten i andra änden måste placeras på ett sådant sätt att den skyddas 
mot regnvatten. Viktigt: när du använder den vattentäta kabeln ska du alltid se till att 
gummipackningen är på plats.
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Limfäste 
Rengör ytan på fästplattan innan du fäster limfästet. Fäst kameran sen i GOPRO 
fästet.

Sugkoppfäste
Innan du fixar sugkoppfästet, rengör ytan där den kommer att appliceras.
Tryck fixeringsspaken mot vindrutan. 
Viktigt: placera inte kameran på ett sådant sätt att det hindrar körvyn.

Inspelning / driftlägen
på baksidan av kameran finns en väljare för att ställa in driftsläge. BIKE 
GUARDIAN WIFI kan fungera antingen i foto- eller videoläge.

I FOTO LÄGE
Slå på kameran och tryck på den röda knappen för att ta ett foto.
Diagrammet visar minnets kapacitet i minuter beroende på den valda upplösningen och 
minneskapaciteten. Vi föreslår att du formaterar micro SD-kortet varannan vecka.

RESET
TF

USB HDMI

WIFI

Video Foto
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VIDEO LÄGE
Kameran börjar automatiskt spela in när strömmen slås på och stoppar inspelningen när 
strömmen bryts. När microSD-kortet är fullt fortsätter BIKE GUARDIAN WIFI att spela 
in genom att radera de äldre filerna.
Om kameran inte är påslagen, slå bara på den med ON / Off-knappen och tryck sedan på 
den röda kontrollen för att starta / stoppa inspelningen

Kapacitet 1080p resolution 720p resolution 

8GB 70 min 90 min

16GB 140 min 180 min

32GB 280 min 360 min

64GB 560 min 720 min

Micro SD
Det rekommenderas att formatera micro SD-kortet före första användningen, annars kan data 
försvinna. Sätt i SD-kortet när kameran är AV.
Anslut kameran till din telefon via APP
Formatera SD-kortet med APP.
BIKE GUARDIAN stöder mikro SD-kort från 8 till 64GB *.
Vi rekommenderar att du använder SD-kort: klass 10 U3 hög hastighet eller högre.
Vi föreslår att du regelbundet (varannan vecka)raderar data från minneskortet.
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“VISION BANK” -app

VISION BANK APP gör det möjligt att styra kameran på distans med en 
smartphone eller surfplatta. Funktioner inkluderar direktförhandsvisning, 
uppspelning och delning av video / foto.

1. Ladda ner appen "VISION BANK" på din smartphone eller surfplatta från Apple Store 
eller Google Play.

2. Slå på kameran genom att trycka på PÅ-knappen.

3. Tryck på Wi-Fi-knappen för att aktivera Wi-Fi. *

4. I Wi-Fi-inställningarna på din smartphone eller surfplatta ansluter du till nätverket 
"SSID: Bike Guardian WIFI".

5. Lösenord “12345678”.

6. Öppna appen "VISION BANK" på din smartphone eller surfplatta.

* För att inaktivera WIFI, håll ned WIFI-tangenten.

Återställa
Om kameran inte fungerar korrekt eller har fastnat föreslår vi att du följer dessa steg:
1. Tryck på "återställnings" -knappen på kamerans baksida
2. Dra ut micro SD-kortet från kameran och formatera det med en PC
3. Sätt i micro SD-kortet i kameran igen och formatera det från kameran via appen.

https://apps.apple.com/us/app/visionbank/id1315536157
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ligo.aaVisionBank


10

Tekniska specifikationer 
Upplösning FullHD 1080p / HD 720p/WVGA/VGA

Bildfrekvens 1080p@30fps / 720p@30fps

Vid vinkel 170°

Videoformat MP4

Vattentät IP68

Strömförsörjning USB 5V DC

MicroSD From 8 up to 64GB (4GB or lower are not supported)

Batteri 1000 mAh (up to 120min)

För att ladda ner ytterligare uppdateringar av firmware och för information om 
garantin, gå till www.midlandeurope.com

http://www.midlandeurope.com
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