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FÖRKLARING AV BR1DIAGRAM
1. Objektiv: Spelar in video och bilder. Objektivet
är också det som utlöser rörelsedetekteringen.
2. Sensor: Detekterar låga och höga ljusnivåer,
det här är det som utlöser den automatiska IRmörkerseendet.
3. Infrarött ljus för mörkerseende: Ger en vit syn
som hjälper till i mycket svagt ljus eller nattetid.
4. Vit LED-lampa: Hjälper i områden med svagt
ljus.
5. Vänstra knappen: A. I viloläge, tryck du för att
komma till uppspelningsläget. B. Håll in den här
knappen när du spelar in en video för att zooma ut
bilden. C. I uppspelningsläge, tryck för att spola
tillbaka videon. D. I menyläge trycker du för att
bläddra uppåt.
6. Mittenknappen: A. I menyläge, tryck för att
välja. B. I uppspelningsläge, tryck för att pausa /
återuppta video- eller ljuduppspelning.
2

7. Högra knappen: A. I viloläge, tryck för att
öppna menyläget. B. I menyläge, tryck för att
bläddra nedåt. C. I uppspelningsläge, tryck för att
snabbspola framåt. D. I uppspelningsläge håller du
ned för att zooma in bilden.
8. USB-port: Anslut BR1 USB-kabeln till din dator,
därifrån kan du överföra dina inspelade video- och
ljudfiler och bilder till datorn.
9. Återställningsknapp: Används för att återställa
enheten.
10. Viktig-fil-knapp: När du spelar in en video
eller en ljudinspelning, tryck på den här knappen
en gång. Detta lägger sedan till en stjärnikon på
video- eller ljudfilen i uppspelningsläget. Detta
lägger också till ett S i slutet av filnamnet på din
dator. Detta hjälper till att enkelt identifiera de
viktigare video- och ljudfilerna.
11. Ljudinspelningsknapp: A. I viloläge, tryck för
att starta en ljudinspelning. B. När du spelar in en
video trycker du för att stänga av/på mikrofonen. C.
I viloläge håller du ned i två sekunder för att växla
mellan 720p och 1080p videoupplösningar.
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12. Bildknapp: A. I viloläge, tryck för att ta en bild.
B. I viloläge, håll i 2 sekunder för att slå på
blinkande vit LED-lampa. C. När du spelar in en
video trycker du för att ta en bild.
13. Videoinspelningsknapp: A. I viloläge, tryck
en gång för att starta en videoinspelning. B. När
enheten är avstängd håller du i 3 sekunder för att
slå på enheten och start en videoinspelning
omedelbart.
14. IR-ljus / vit LED-lampa-knapp: A. I både
viloläge och under videoinspelning, tryck för att slå
på/av IR-mörkerseendet. B. I både viloläge och
under inspelning av en video, håll i 2 sekunder för
att slå på/av den vita LED-lampan.
15. Vänster LED-lampa: A. Platt GRÖN vid
viloläge. B. Blinkande RÖD när du spelar in en
video. C. Temporärt platt RÖD när en bild tas i
viloläge. D. Blinkande ORANGE ljus när du spelar
in en ljudinspelning. E. Platt RÖD när förinspelning
är påslaget.
16. Höger LED-lampa: A. Platt RÖD vid laddning.
B. Platt GRÖN när den är fulladdad.
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17. Strömknappen: A. Håll i 3 sekunder för att slå
på/stänga av enheten. B. I menyn, tryck för att gåt
ut ur menyn. C. Tryck för att slå på/av LCDskärmen.
18. Dockladdning: Används för att ladda BR1kroppskamera via dockningsenheten.

SKÄRMFUNKTIONER

MENYFUNKTIONER
Använd vänster knapp nummer 5 för att gå upp.
Höger knapp nummer 7 för att gå ner. Mittknapp
nummer 6 för att välja. Knapp nummer 17 för att gå
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tillbaka, även känd som strömbrytaren uppe till
höger.
Videoupplösningar: Ändra videoupplösningarna.
Bild Megapixel: Byt megapixel på kameran.
Serie: till exempel, om du väljer 5 seriebilder, när
du tar en bild, tas 5 bilder efter varandra.
Självutlösare: Detta ger dig en nedräkning, när
nedräkningen når 0 kommer en bild att tas.
Kvalitet: Kvaliteten på videoinspelningarna.
Förinspelning: Den här funktionen spelar in ett
kort klipp innan du trycker på inspelningsknappen
och integreras sedan i huvudinspelningen. Den
förinspelade klipplängden med varje upplösning 1440p = 22 sekunder. 1296p = 30 sekunder. 1080p
= 30 sekunder. 720p = 30 sekunder. 480p = 30
sekunder.
Efterinspelning: Den tid enheten väntar tills den
stoppar videoinspelningen.
Automatisk inspelning: När den är aktiverad
startar den automatiskt en videoinspelning när
6

enheten slås på.
Loop-inspelning: När minneskortet blir fullt
kommer loopfunktionen att åsidosätta den tidigaste
inspelningen och fortsätta spela in på följande
inspelade videor.
Deltid: Det här är hur länge du vill att videoklippen
ska vara.
Bildspel: Detta möjliggör ett bildspel i det interna
bilduppspelningsläget. Ändrar bild var 5:e sekund.
Infraröd: Manuellt läge låter dig sätta på och
stänga av IR manuellt, och automatiskt läge
aktiverar IR automatiskt när vyn framför objektivet
är mörkt och inaktiveras när vyn är ljus.
Rörelsedetektor: Sätt på/av. Du vet att
rörelsedetekteringen är aktiverad eftersom det nu
kommer att finnas en ansiktsikon på LCD-skärmen.
När rörelsedetekteringen är aktiverad från menyn,
tryck på inspelningsknappen. Nu kommer varje
rörelse framför objektivet att få enheten att starta
en videoinspelning. Enheten kommer att fortsätta
spela in, men när det inte längre finns någon
rörelse framför objektivet, sker en nedräkning på
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10 sekunder. Efter de 10 sekunderna stoppas
videoinspelningen.
Spela in-varning: När enheten är påslagen säger
enheten ''Inspelningsstart'' och ''Inspelningsstopp''.
När det är avaktiverat kommer inget ljud att hända.
Global positionering: Slå på/av GPS.
Tidszon: Välj din tidszon.
Språk: Välj ditt språk.
Skärmsläckare: Hur lång tid skärmen förblir på
tills LCD-skärmen stängs av.
LCD-ljusstyrka: Alternativen Låg/Medium/Hög.
Automatisk avstängning: Hur lång tid som
enheten kommer att vara inaktiv innan den stängs
av.
LED-ljus: Möjlighet att stänga av de två LEDlamporna permanent.
Vit LED: Stäng av den vita LED-lampan.
Tangentton: Slå på/av tangenttonen.
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Volym: Ändra volymen på kamerahögtalaren.
Detta påverkar ljudstyrkan för videouppspelning,
ljuduppspelning, tangentton, inspelningsvarning
och andra ljud som spelas upp av kameran. Detta
påverkar inte själva volymen på inspelade videoeller ljudfiler.
Kodningsformat: Välj om du vill använda H.264eller H.265-kodning.
Tid och datum: Justera tid och datum.
ID-inställning: Ändra användar-ID. Använd
vänster- och högerknapparna för att ändra
bokstaven eller siffran och använd mittknappen för
att välja och gå vidare till nästa tecken.
Lösenord: Aktivera/inaktivera lösenordet.
Ändra lösenord: Använd vänster och höger knapp
för att ändra tecken och använd mittknappen för att
välja och gå vidare till nästa tecken.
Standardinställning: Detta återställer de interna
inställningarna till standardinställningarna.
Enhetens version: Versionen på den aktuella
enheten.
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VIKTIG INFORMATION
Minneskort (endast MAC-användare): Det enda
sättet att helt radera dina inspelade filer och frigöra
ditt minne från din BR1-kroppskamera är att
tömma papperskorgen på din MAC. Om du inte gör
det så kommer minneskortet så småningom att bli
fullt, och när det är fullt kan du inte spela in nytt
material.
Klämmorna och fästbultarna roterar 360
grader: Krokodilklämman, epaulettklämman,
bröstbältes- och axelbältesfästen och KlickFastbulten roterar alla 360 grader. För in tappen eller
klämman på baksidan av BR1 och vrid sedan
klämman eller tappen i vertikalt läge. Eller så kan
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du fästa klämmorna och tapparna på baksidan av
kroppskameran, sedan fästa kroppskameran på
bröst- eller axelstammen eller KlickFast-dockan
och sedan vrida själva kroppskameran vertikalt.
Hur låser du upp KlickFast-bulten från dockan:
För att underlätta det, ta först ut BR1-kamerahuset
från tappstycket, vrid sedan tappstycket själv 180
grader (upp och ner) och dra sedan ut den. Var inte
rädd för att använda lite kraft när du vrider på
tappstycket; tappstycket är ett robust fäste.
Överföra filer till PC: Anslut USB-kabeln till
datorn. Ange lösenordet. Hitta enhetsfilen på
datorn. När du är i filen klickar du i DCIM-filen.
Därifrån kan du komma åt alla inspelade filer. Dra
filerna från DCIM-filerna till din dator.
Ändra lösenord: Gå till Ändra lösenord i menyn,
ange ditt gamla lösenord (vänster knapp för att gå
upp, och höger knapp för att gå ner, mittknapp för
att välja och gå vidare till nästa val.
Standardlösenordet är 000000) Ange nu det nya
lösenordet. Ange sedan ditt nya lösenord igen för
att bekräfta det.
Ändra användar-ID: Välj ID-inställning från
menyn. Använd vänster tangent för att gå upp,
använd höger tangent för att gå ner, använd
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mittknappen för att välja och gå vidare till nästa
tecken.
Återställ enhet: För att återställa enheten, använd
en liten nål för att trycka till återställningsknappen.
Återställningsknappen finns bredvid USB-porten.
Spela upp inspelade filer på enheten: Tryck på
vänster knapp, knapp 5. Ange sedan lösenordet.
Tryck på vänster knapp för att gå åt vänster, höger
knapp för att gå åt höger, mittknapp för att välja.
Tryck på stjärnknappen, knapp 10 för att växla
mellan filtyper.
Uppspelningsapp på dator: Det finns många
olika appar för videouppspelning online. Du måste
ladda ner en för att spela upp video- och ljudfilerna
från den här enheten. Eller så kan din dator redan
ha en förinstallerad.
Radera filer: Du kan bara radera de inspelade
filerna från en dator. Detta för att hindra människor
från att bli av med bevisen direkt från själva enheten.
För att radera filerna från din dator, högerklicka och
radera dem sedan.
H.264 och H.265 videokodning: H.265-kodning
använder mycket mindre minne och har bättre
videokomprimering än H.264. Men den använder
lite mer batterikraft än H.264. Om du vill ha mer
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information om H.265 finns det många artiklar
online, alternativt maila oss på info@brifield.co.uk
GPS: Aktivera GPS:en genom att slå på den från
menyn. Du kan bara ansluta till GPS utomhus, inte
inomhus. När GPS:en har slagits på och du har
stått ute tar det några minuter att ansluta. När
GPS:en har anslutits är koordinaterna live, då kan
du börja spela in din video. Koordinaterna kommer
sedan att stämplas på den videon.
128 GB minneskort: Det finns ett 128 GB
minneskort inbyggt i den här enheten, du kan inte
ta bort det här kortet. Tänk på att de interna
inställningarna tar lite minnesutrymme, så om du
ser att minneskortet inte är helt 128 GB, oroa dig
inte, det här är normalt.
Produktgaranti: Vi erbjuder 12 månaders garanti
på Brifield BR1 Kroppskamera. Denna garanti
täcker fel som orsakats av tillverkaren. Om felet
orsakades av köparen ogiltigförklaras garantin.
BR1 USB-kabel: Använd endast USB-kabeln som
medföljer i produktförpackningen. Användning av
andra USB-kablar kan skada BR1-kroppskameran.
IP65 Vattenklassificering: Observera att BR1kamera inte är helt vattentät. Sänk inte ner den i
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vatten. IP65 är klassificeringen för BR1-kamera,
den är beständig mot väder och damm. Regn
kommer inte att skada BR1.

FÖRPACKNINGSINNEHÅLL
1 X BR1 KROPPSKAMERA
1 X ANVÄNDARMANUAL
1 X USB-KABEL
1 X UK 3-polig kontakt
1 X EU 2-polig kontakt
1 X EPAULETTEKLÄMMA
1 X KROKODILKLÄMMA
1 X LADDNINGSDOCKA
1 X BRÖSTSELE
1 X AXELSELE
1 X KLICKFAST-BULT
1 X KLICKFAST-DOCKA

KUNDSERVICE
Om du har några frågor är du välkommen att mejla
oss.
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Vi garanterar ett svar på din e-post inom 12
timmar.
Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig med
alla dina frågor och eventuella tekniska problem.
E-postadress: info@brifield.co.uk
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