GEBRUIKERSHANDLEIDING
Dashboard Camera
Model: MDC150
De functies die in deze gebruikershandleiding worden
beschreven, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.

Welkom...
bij uw nieuwe Motorola Dashboard Camera!
Bedankt voor het aanschaffen van de Dashboard camera.
Bewaar uw origineel gedateerd aankoopbewijs voor uw
administratie. Voor garantieservice van uw Motorola product
moet u een kopie van uw gedateerde aankoopbon
overleggen om de garantiestatus te bevestigen. Registratie is
niet vereist voor garantiedekking.
Ga voor productgerelateerde vragen naar:
www.motorolastore.com/support
Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie die u nodig
heeft om het meeste uit uw product te halen.
Lees de veiligheidsinstructies voordat u het apparaat
installeert.
Voordat u de Dashboard Camera gebruikt, raden we u aan
een SD kaart in de SD kaartsleuf te plaatsen.

Heeft u alles?
•
•
•
•

Dashboard Camera
Voorruithouder
Auto Adapter
Gebruikershandleiding

Overzicht van uw Dashboard Camera

1. Modus Knop
Video/ Playback modus schakelaar
2. Vergrendel Knop
Druk in tijdens het opnemen om het
huidige bestand te beschermen in
geval van een noodgeval
3. Menu/Terug Knop
Instellingen Schakelaar/ Terug.
4. Omhoog Knop
Terugspoelen tijdens het afspelen;
Kort indrukken in de videomodus: foto
maken.
Druk op om omhoog te navigeren in
de menu's en om naar het vorige
bestand te gaan in de afspeelmodus.
5. OK Knop
Enter; Kort indrukken in de
videomodus: video opname starten /
stoppen.
6. Omlaag Knop
Snel vooruitspoelen tijdens afspelen;
Druk op om omlaag te navigeren in
de menu's en om naar het volgende
bestand te gaan in de
afspeelmodus.
Kort indrukken tijdens het opnemen:
dempen / dempen opheffen.
7. Oplaad Indicator
Rood: opladen, Groen:

volledig opgeladen
8. Status Lamp
Blauw: Ingeschakeld; Knipperend
blauw: Opnemen.
9. Scherm
2.0” LCD kleurenscherm.
10. Power AAN/UIT Knop
Houd deze knop 3 seconden
ingedrukt om het apparaat aan / uit
te zetten, druk kort op Aan: het
scherm in- / uitschakelen.
11. Montagemoer
Schroef de meegeleverde voorruithouder
hier vast.DC-IN & USB Socket
Connect the Car Adapter or USB
data cable here.
12. Microfoon
Geïntegreerde microfoon voor audioopnames.
13.Reset Knop
In het onwaarschijnlijke geval dat het
apparaat niet meer reageert, drukt u
op de Reset knop om het apparaat
opnieuw op te starten.
14. Speaker
Geïntegreerde luidspreker voor
audioweergave rechtstreeks van
het apparaat.

15. Micro SD kaartsleuf
Voer Micro SD kaart hier in.
16. Cameralens
Groothoeklens van 140 °, 4 glazen

WAARSCHUWING
• Installeer het apparaat niet binnen het bereik van de
bestuurders- of passagiersairbag. Raadpleeg de
onderhoudshandleiding van uw auto voor meer
informatie over het bereik van de airbags in uw auto.
• Wijzig nooit modi, instellingen of programmeer uw
apparaat, terwijl uw auto in beweging is.
• Zorg ervoor dat het apparaat en het netsnoer zijn
geïnstalleerd en niet het gezichtsveld van de bestuurder
belemmert
en
niet
de
werking
van
de
bedieningselementen belemmert.

Voordat u de dashcam gebruikt, moet de gebruiker
de toepasselijke wetgeving over het gebruik van
dashcams controleren. In sommige rechtsgebieden
kan het gebruik van dashcams worden beschouwd
als een inbreuk op de privacy. Bovendien kan de
montage van de dashcam op de voorruit in
sommige rechtsgebieden wettelijk worden geregeld.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om
de toepasselijke wetgeving te controleren voordat
de dashcam wordt gebruikt. We nemen geen enkele
verantwoordelijkheid voor verkeerd of onwettig
gebruik van de dashcam.
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Safety Instructions

NEDERLANDS

1. Veiligheidsinstructies

2. Aan de slag
2.1

Uw apparaat installeren

• Wanneer u de dashboardcamera in uw auto gebruikt, raden
we u aan altijd de sigarettenlader te gebruiken om de batterij
op peil te houden. Het apparaat is niet ontworpen om alleen
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ENGLISH

De bovenstaande afbeelding verwijst naar een auto met
het stuur rechts. Bij auto's met het stuur links, draai de
positie van de kabelinstallatie dienovereenkomstig om.
• Installeer uw apparaat binnen het gebied van de
achteruitkijkspiegel
en in het reinigingsgebied van de wisser om een zo
duidelijk mogelijk beeld te krijgen.
• Uw apparaat wordt geleverd met een USB stroomkabel van
3,6 m. Organiseer het netsnoer zo dat het het zicht van de
bestuurder niet belemmerd wordt.
• Plaats het apparaat eerst op de voorruithouder. Reinig
de voorruit. Druk de zuignap van de houder op de
voorruit en druk op de hendel om te vergrendelen.
Zorg ervoor dat de houder veilig op de voorruit is
bevestigd.

op batterijen te werken, de batterij is er alleen voor backupdoeleinden.

2.2

Eerste Gebruik

• Uw dashboardcamera accepteert SD kaarten met een maximale
capaciteit van 32 GB (klasse 10). U MOET de SD kaart
formatteren voordat u gaat opnemen.
Uw dashboardcamera wordt altijd ingeschakeld en begint
automatisch met opnemen zodra deze op een stroombron
is aangesloten. De status led (blauw) knippert tijdens het
opnemen.
• U kunt deze ook handmatig aan- of uitzetten door op de
aan / uit knop te drukken.

3. Uw Dashboard Camera gebruiken
3.1

Instellingen

Druk op de knop Menu / Vorige voor toegang tot
Hoofdinstellingen of Video-instellingen, druk op Omhoog of
Omlaag om te navigeren, OK om te bevestigen en Menu /
Terug om terug te gaan of te annuleren.
BELANGRIJK!
Vanwege technische redenen is de parkeermodus standaard
uitgeschakeld. U kunt dit inschakelen in de instellingen.

Wissel Modi

3.2.1 Massaopslagmodus
U kunt het apparaat ook op uw computer aansluiten met
behulp van de standaard micro-USB-kabel om video's te
17

Settings

ENGLISH

3.2

U kunt schakelen tussen de video- en afspeelmodus door op
de knop Modus te drukken. Videomodus is de
standaardmodus. Om opgeslagen opnames te bekijken of te
verwijderen, schakelt u over naar de afspeelmodus.

bekijken en te beheren die op de SD kaart opgeslagen zijn.
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